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A. Pendahuluan 
 

Akuntansi adalah ilmu yang terus 
berkembang dari masa ke masa. 
Perkembangan akuntansi sebagai suatu ilmu 
berdampak pada penerapannya dalam dunia 
bisnis. Perkembangan akuntansi secara global 
ditandai dengan munculnya International 
Financial Reporting Standar (IFRS). IFRS 
merupakan standar akuntansi internasional 
yang diterbitkan oleh International 
Accounting Standar Board (IASB) yang 
mengatur standar pelaporan akuntansi untuk 
semua negara di dunia. IFRS muncul sebagai 
bentuk respons atas perkembangan pasar 
modal global. Globalisasi yang ditandai 
dengan perkembangan informasi dan 
teknologi, berdampak pada banyak aspek di 
pasar modal dunia. Investasi, arus modal 
lintas negara, dan multinasional corporations 

sangat membutuhkan suatu standar akuntansi 
internasional dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan entitas global. 

Akuntansi merupakan suatu kegiatan 
jasa yang berfungsi untuk memberikan 
informasi secara kuantitatif atas kinerja suatu 
entitas selama periode waktu tertentu kepada 
para pihak yang berkepentingan untuk 
pengambilan keputusan-keputusan penting. 
Dalam era globalisasi, kebutuhan akan fungsi 
akuntansi semakin dirasa penting. Globalisasi 
memerlukan suatu standar akuntansi 
internasional yang digunakan untuk 
mengakui, mengukur, menyajikan dan 
mengungkapkan informasi akuntansi pada 
suatu organisasi bisnis yang menglobal agar 
semakin relevan dengan kebutuhan para 
penggunanya. Laporan keuangan yang 
disajikan sesuai IFRS  mengandung informasi 
yang berkualitas tinggi, dapat dibandingkan 
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SAK ETAP Koperasi mulai diterapkan di Indonesia semenjak pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Negara KUKM Nomor : 04/PER/M.KUKM/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang 

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang menjadi pedoman dan acuan penyusunan Laporan 

Keuangan Koperasi, sebagai bentuk respons terhadap perkembangan akuntansi internasional (IFRS). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui (1) pengaruh persepsi mahasiswa pada SAK ETAP 

Koperasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan keuangan koperasi yang 

berkualitas dan (2) perbedaan persepsi antara mahasiswa diploma dan PPAk terhadap SAK ETAP 

Koperasi serta (3) perbedaan persepsi antara mahasiswa yang memilih berkarir di koperasi dengan 

yang tidak berkarir di koperasi terhadap SAK-ETAP Koperasi. Responden penelitian adalah 

mahasiswa PPAk STIE Malangkucecwara di Malang dan mahasiswa D III Akuntansi Politeknik 

Cahaya Surya di Kediri.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara persepsi pada SAK ETAP terhadap 

kualitas penyusunan laporan keuangan (sig.F regresi =0.00). dan tidak terdapat perbedaan tingkat 

pemahaman antara mahasiswa diploma dan PPAk terhadap SAK ETAP demikian pula antar 

mahasiswa yang berorientasi karir di koperasi. 
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dan memberikan manfaat yang besar bagi 
penggunanya.  

IFRS banyak diadopsi oleh negara-
negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. 
Indonesia sebagai salah satu negara anggota 
G-20, tunduk pada kesepakatan G-20 untuk 
melakukan konvergensi IFRS pada standar 
akuntansi keuangan di Indonesia (Herawati, 
2011). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai 
organisasi profesi akuntansi di Indonesia 
sangat tanggap atas perkembangan akuntansi 
internasional ini, melalui Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan (DSAK), IAI melakukan 
konvergensi IFRS dalam Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia. Standar Akuntansi 
Keuangan yang mengacu pada IFRS 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu Standar 
Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum) dan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK Umum 
menjadi acuan perusahaan-perusahaan 
Indonesia dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan yang mempunyai 
akuntabilitas public yang signifikan, 
sedangkan SAK-ETAP digunakan oleh entitas 
yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang 
signifikan, seperti koperasi, Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR), UMKM dan lain sebagainya. 

SAK-ETAP disyahkan DSAK-IAI pada 
tanggal 19 Mei 2009. SAK-ETAP diterapkan 
untuk penyusunan laporan keuangan yang 
dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. 
SAK-ETAP merupakan penyederhanaan dari 
SAK umum, oleh karenanya SAK-ETAP lebih 
mudah digunakan dan lebih sesuai dengan 
kondisi entitas tanpa akuntabilitas publik 
seperti koperasi, BPR, UMKM dan perusahaan 
lain yang belum go public. Beberapa penelitian 
telah membuktikan secara empiris tentang 
kemudahan, relevansi, dan kesesuaian 
penerapan SAK-ETAP, seperti Fitakurrohmah 
(2011) untuk BPR di Malang Raya, Salam 
(2010) untuk BPR di Makassar, Mansyur dan 
Dewi (2011) untuk UMKM di kawasan timur 
Indonesia, Nurdita (2013) untuk koperasi di 
Dumai Riau, Pratiwi dan Tutik (2011) untuk 
perusahaan travel di Surabaya, serta Supriyati 
dan Putri (2012) di Surabaya dan Sidoarjo. 

Ikatan Akuntan Indonesia telah 
menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan 
untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(SAK-ETAP). SAK ETAP ini berlaku secara 
efektif untuk penyusunan laporan keuangan 
yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 
2011. Penerapan dini diperkenankan. SAK 
yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan 

bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab 
publik signifikan dan entitas yang banyak 
melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum 
tersebut rumit untuk dipahami serta 
diterapkan bagi sebagain besar entitas usaha 
di Indonesia yang berskala kecil dan 
menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP 
memberikan banyak kemudahan untuk suatu 
entitas dibandingkan dengan SAK Umum 
dengan ketentuan pelaporan yang lebih 
kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-
ETAP, maka Standar ini dimaksudkan untuk 
digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas 
publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang 
dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki 
akuntabilitas publik signifikan dan 
menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan 
umum bagi pengguna eksternal. Contoh 
pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak 
terlibat langsung dalam pengelola usaha, 
kreditur, dan lembaga pemeringkat 
kredit.Namun, entitas yang mempunyai 
tanggung jawab publik signifikan dapat juga 
menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan 
oleh regulator. Contohnya Bank Perkreditan 
Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank 
Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 
Januari 2010 sesuai dengan SE No. 
11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.  
Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, 
maka auditor yang akan melakukan audit di 
perusahaan tersebut juga akan mengacu 
kepada SAK-ETAP (Ikatan Akuntan Indonesia, 
2012) 

Perekonomian Indonesia sangat identik 
dengan koperasi. UU No.25 Tahun 1992 
mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha 
yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
yang berdasar atas azas kekeluargaan.  
Pembangunan koperasi sebagai badan usaha 
ditujukan pada penguatan dan perluasan basis 
usaha, peningkatan mutu sumber daya 
manusia terutama pengurus, pengelola dan 
anggotanya yang berakhlak mulia, termasuk 
kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, 
sehingga dengan kinerja yang makin sehat, 
kompetitif dan madiri, koperasi mampu 
menjadi badan usaha utama dalam 
perekonomian. Dalam UU No.25 Tahun 1992 
Pasal 5 disebutkan bahwa dalam 
pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa 
prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut 
antara lain, keanggotannya bersifat terbuka 
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dan sukarela, pengelolaan yang dilakukan 
secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha 
dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 
pembagian balas jasa yang terbatas terhadap 
modal, serta kemandirian. Namun sangat 
disayangkan, perkembangan koperasi yang 
diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak 
perekonomian Indonesia masih mengalami 
berbagai hambatan-hambatan, dari mulai 
keterbatasan dana sampai kurangnya sumber 
daya manusia yang professional yang dapat 
mengelola koperasi dengan baik. Padahal 
keberadaan koperasi sangat membantu para 
anggotanya dalam meningkatkan taraf 
kesejahteraan mereka, agar koperasi tersebut 
dapat menjadi seperti yang diharapkan, 
mestinya memang ada suatu standar yang 
dapat mengatur pengelolaan koperasi itu 
sendiri, sehingga dalam pengelolaannya 
manajemen memiliki tuntunan agar dapat 
membawa koperasi tersebut menjadi lebih 
baik, termasuk standar penyusunan laporan 
keuangan. (Nurdita, 2013). 

Akuntansi perkoperasian di Indonesia 
telah mengalami perkembangan seiring 
konvergensi IFRS, sebelumnya akuntansi 
koperasi datur dalam PSAK No.27, namun 
sejak 08 April 2011, DSAK IAI telah 
menerbitkan pernyataan pencabutan SAK 8 
(PPSAK 8) atas pencabutan PSAK No. 27 
tentang akuntansi koperasi, dan sebagai 
gantinya Pemerintah RI telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Negara KUKM RI KUKM 
Nomor : 04/PER/M.KUKM/VII/2012 
tertanggal 26 Juli 2012 tentang Pedoman 
Umum Akuntansi Koperasi Berbasis SAK-
ETAP. Peraturan Menteri ini sebagai bentuk 
respon atas perkembangan standar akuntansi 
yang mengacu IFRS, khususnya SAK-ETAP. 

Peraturan Menteri Negara KUKM RI 
KUKM Nomor : 04/PER/M.KUKM/VII/2012 
menyebutkan bahwa tugas pemerintah dalam 
membangun dan mengembangkan koperasi 
sebagai badan usaha sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat adalah untuk 
mewujudkan koperasi yang dikelola secara 
profesional dengan menerapkan prinsip 
keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas 
yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, 
baik oleh anggota pada khususnya maupun 
masyarakat luas pada umumnya. Salah satu 
indikator terlaksananya penerapan prinsip 
tersebut adalah melalui penyelenggaraan 
akuntansi secara benar dan tertib. Oleh 
karena koperasi memiliki identitas, maka 

penerapan akuntansi dan penyampaian 
laporan keuangannya juga menunjukkan 
kekhususan disbanding dengan akuntansi dan 
laporan keuangan badan usaha lain pada 
umumnya. Laporan keuangan koperasi 
menyajikan informasi yang menyangkut 
kondisi, kinerja dan perubahan posisi 
keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi 
pengambilan keputusan strategis untuk 
pengembangan koperasi. 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi menyebutkan bahwa, pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa, dan 
negara. Pendidikan Tinggi adalah jenjang 
pendidikan setelah pendidikan menengah 
yang mencakup program diploma, program 
sarjana, program magister, program doktor, 
dan program profesi, serta program spesialis, 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 
Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan 
Tinggi program diploma yang menyiapkan 
Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian 
terapan tertentu sampai program sarjana 
terapan (Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 16). Pendidikan 
profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah 
program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa 
dalam pekerjaan yang memerlukan 
persyaratan keahlian khusus (Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
Pasal 17). 

Pendidikan tinggi akuntansi, dapat 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi 
dan universitas (dalam fakultas ekonomi dan 
bisnis). Perguruan tinggi peyelenggara 
program studi akuntansi diberi kebebasan 
dalam menentukan struktur/ isi kurikulum 
akuntansi, dengan memperhatikan 
perkembangan ilmu akuntansi dan 
relevansinya dengan dunia kerja/ kebutuhan 
masyarakat. Perkembangan akuntansi 
koperasi harus direspon cepat oleh 
penyelenggara pendidikan tinggi akuntansi 
dalam kurikulum ajarnya melalui update 
silabus atau melalui penyelenggaraan 
seminar/ workshop non sks mengingat 
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mahasiswa akuntansi merupakan calon-calon 
praktisi akuntansi yang akan terjun 
dimasyarakat dalam menerapkan ilmu 
akuntansi setelah lulus nanti. Oleh karena itu 
pemahaman mahasiswa pada perkembangan 
akuntansi koperasi menjadi mutlak 
diperlukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengukur sejauh mana pemahaman 
mahasiswa terhadap akuntansi koperasi 
berbasis SAK-ETAP. SAK mulai diperkenalkan 
kepada mahasiswa pada mata kuliah 
Pengantar Akuntansi, dan lebih intens dibahas 
pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Menengah dan Akuntansi Keuangan Lanjutan. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, kajian ini 
mencoba untuk menjawab pertanyaan : 
1. Apakah terdapat pengaruh persepsi 

mahasiswa pada akuntansi koperasi 
berbasis SAK-ETAP (Permen KUKM 
nomor : 04/PER/M.KUKM/VII/2012) 
terhadap kemampuannya menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan koperasi 
yang berkualitas ? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi 
antara mahasiswa D III Akuntansi di 
Kediri dengan mahasiswa Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPAk) di Malang 
terhadap akuntansi koperasi berbasis 
SAK-ETAP (Permen KUKM nomor : 
04/PER/M.KUKM/VII/2012) ? 

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi 
antara mahasiswa yang memilih berkarir 
di koperasi dengan yang tidak berkarir di 
koperasi terhadap akuntansi koperasi 
berbasis SAK-ETAP? 

 
 

B. Perumusan Hipotesis 
 

Pedoman umum akuntansi koperasi 
sebagaimana tersebut dalam Peraturan 
Menteri Negara KUKM RI KUKM Nomor : 
04/PER/M.KUKM/VII/2012 secara garis 
besar membahas mengenai karakteristik 
koperasi, kerangka dasar laporan keuangan 
koperasi, akuntansi asset, akuntansi 
kewajiban, akuntansi ekuitas, perhitungan 
hasil usaha, laporan arus kas, laporan 
perubahan ekuitas dan catatan atas laporan 
keuangan.  Dengan memahami isi dari 
Peraturan Menteri ini, di indikasikan 
mahasiswa akuntansi mampu menyusun 
laporan keuangan koperasi yang terbebas dari 
praktik manajemen laba, tidak menyajikan 
laporan keuangan koperasi yang salah, tidak 
menyembunyikan informasi penting dan 

material dalam laporan keuangan koperasi 
dan memiliki orientasi tanggung jawab 
kepada pengurus/ atasan bukan pada pemilik 
koperasi/ RAT. Suatu kajian yang dilakukan di 
wilayah kota dan kabupaten Malang oleh 
Fitakhurrokhmah (2013) dengan melakukan 
penyebaran kuesioner kepada 39 karyawan 
bagian akuntansi atau direktur BPR 
menyimpulkan bahwa secara simultan 
maupun parsial variabel persepsi kemudahan 
penggunaan dan persepsi kegunaan 
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 
Standar Akuntansi Keuangan ETAP di Malang 
Raya. Hal ini mengindikasikan bahwa 
responden setuju bahwa SAK ETAP lebih 
mudah dan bermanfaat untuk digunakan oleh 
BPR di wilayah Malang Raya. 

Penelitian ini berhasil membuktikan 
bahwa akuntan/direktur BPR 
mengungkapkan bahwa standar akuntansi 
tersebut lebih mudah dipahami dan 
digunakan karena adanya penyederhanaan 
serta penyesuaian dalam beberapa standar 
penyajian laporan keuangan, antara lain 
penyederhanaan dalam penentuan metode 
penyusunan laporan arus kas dan penyusunan 
laporan laba rugi, penyesuaian penyajian aset 
tetap, penyesuaian penentuan metode 
penyusutan, penyesuaian penentuan 
amortisasi dan imbalan kerja serta ketentuan 
mengenai pengakuan dan pengukuran pajak 
tangguhan. Sehingga dengan adanya SAK 
ETAP maka pengaruhnya terhadap BPR 
adalah adanya peningkatan efektifitas dan 
kualitas laporan keuangan, meminimalisir 
adanya kesalahan dalam proses pelaporan 
keuangan serta meningkatkan daya saing BPR. 
Sehingga penelitian menunjukkan bahwa BPR 
menerima adanya SAK ETAP karena dianggap 
lebih mudah untuk digunakan. Temuan ini 
relevan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Salam (2010) yang dilakukan pada unit 
usaha kecil menengah (UKM), hasil penelitian 
tersebut memperoleh kesimpulan bahwa SAK 
ETAP lebih mudah, efektif dan relevan untuk 
digunakan pada UKM serta entitas lain yang 
belum go public. Hasil penelitian ini 
mendukung teori yang dikemukakan oleh 
Ramadhani (2008), bahwa intensitas 
penggunaan dan interaksi antara pegawai 
dengan sebuah informasi akuntansi juga 
dapat menunjukkan kemudahan penggunaan 
informasi tersebut. Sistem informasi yang 
lebih sering digunakan menunjukkan bahwa 
sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah 
dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh 
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peggunanya. Penelitian ini juga berhasil 
membuktikan bahwa persepsi kegunaan 
terhadap penjelasan SAK ETAP mengenai 
unsur-unsur pengakuan pendapatan dan 
beban, pengukuran aset, kewajiban dan 
beban, penyajian laporan keuangan dan 
pengungkapan aset dan kewajiban memiliki 
pengaruh signifikan terhadap penggunaan 
SAK ETAP sehingga dapat meningkatkan 
kualitas dan daya saing Bank Perkreditan 
Rakyat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Jati, et.al (2011) bahwa 
penggunaan standar akuntansi harus terdapat 
unsur-unsur identifikasi measurement, 
recognition, valuation dan presentasi agar 
sebuah laporan keuangan memberikan 
informasi yang relevan bagi pengguna laporan 
keuangan.  

Hasil penelitian ini juga konsisten 
dengan hasil penelitian yang dilakukan Salam 
(2010) yang menyatakan bahwa persepsi 
kegunaan berpengaruh terhadap tingkat 
penggunaan SAK ETAP dikarenakan dalam 
sektor usaha mikro dan bank perkreditan 
rakyat dipercaya akan berguna sebagai sarana 
untuk meningkatkan kinerja pegawai, 
menambah produktivitas akuntannya dan 
meningkatkan efektivitas perusahaan serta 
Pinasti (2007) yang menyatakan bahwa 
eksperimen terhadap persepsi pengusaha 
kecil atas sebuah informasi akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap 
pennyelenggaraan dan penggunaan informasi 
akuntansi. Menurut teori kegunaan yang 
diungkapkan oleh davis (1989) persepsi 
kegunaan mampu menghubungkan pekerjaan 
dengan produktivitas (productivity), kinerja 
(performance), dan efektivitas (effectiveness). 
Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian 
ini, yakni persepsi kegunaan atau 
kebermanfaatan berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan efektivitas dan kualitas 
laporan keuangan dan mampu mengurangi 
biaya pembuatan laporan keuangan sehingga 
dapat mempercepat aktivitas proses 
perencanaan dan pengendalian manajemen 
dan meningkatkan daya saing BPR.  
Berdasarkan justifikasi diatas, maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah : 

 
H1 : Persepsi mahasiswa pada SAK-ETAP 

Koperasi berpengaruh terhadap 
kemampuannya menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan 
koperasi yang berkualitas 

 

Pendidikan akuntansi di Indonesia 
diselenggarakan baik pada level pendidikan 
menengah dan level pendidikan tinggi. Pada 
level pendidikan menengah, diselenggarakan 
pada kelembagaan formal yaitu Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi 
dengan lama studi tiga tahun. Pada level 
pendidikan tinggi, pendidikan akuntansi 
terbagi dalam dua jalur, yaitu jalur pendidikan 
vokasi dan jalur pendidikan akademik. Jalur 
pendidikan vokasi ditempuh pada jenjang 
Diploma I (D I), Diploma II (D II), Diploma III 
(D III, dengan sebutan profesi Ahli Madya atau 
A.Md) dan jenjang Diploma IV (D IV, dengan 
sebutan profesi Sarjana Sains Terapan atau 
S.S.T), sedangkan pada jalur pendidikan 
akademik, dapat ditempuh pada jenjang Strata 
1 (S-1) dengan gelar Sarjana Ekonomi atau 
S.E, Strata 2 (S-2) dengan gelar Magister 
(Sains) Akuntansi atau M.Ak atau M.S.A atau 
M.Si, dan jenjang tertiggi program doctor ilmu 
akuntansi (S-3) dengan gelar Doktor atau Dr. 
Secara kelembagaan, pendidikan tinngi 
akuntansi dapat diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi berbentuk Akademi (misal 
Akademi Akuntansi PGRI Jember), berbentuk 
Politeknik (misal Politeknik Cahaya Surya 
Kediri), berbentuk Sekolah Tinggi (misal 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas 
Surabaya), berbentuk Institut (misal IBII 
Jakarta), dan berbentuk Universitas (misal 
Universitas Islam Kadiri Kediri).  

Jalur pendidikan vokasi diarahkan pada 
kemampuan praktek atau penerapan ilmu 
pengetahuan akuntansi dalam dunia bisnis. 
Secara umum, kurikulum di pendidikan vokasi 
lebih banyak pada aspek praktik (70%) 
sedangkan teori hanya 30%. Keunggulan jalur 
ini adalah lulusannya lebih siap untuk terjun 
didunia kerja akuntansi. Sedangkan jalur 
pendidikan akademik diarahkan pada 
kemampuan mengembangkan ilmu akuntansi 
atau memahami akuntansi secara konseptual. 
Secara umum, kurikulum di pendidikan 
akademik lebih banyak pada aspek teori 
(60%) sedangkan praktik 40%.  

Jenjang pendidikan Diploma Tiga (D III) 
umumnya diselesaikan dalam kurun waktu 
tiga tahun, dengan struktur kurikulum 
didesain selama enam semester. Mahasiswa 
lulusan D III dapat melanjutkan studi ke 
jenjang D IV ataupun S1. Setelah lulus dari S-1, 
dapat melanjutkan ke Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk ataupun S-2 Akuntansi. 
PPAk adalah jalur pendidikan profesi untuk 
menyiapkan seorang “akuntan” yang 
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beregister negara (Departemen Keuangan). 
Pendidikan profesi ditempuh selama dua 
semester dengan input mahasiswa lulusan S1 
Akuntansi. PPAk lebih diarahkan pada lulusan 
yang membuka praktik sebagai akuntan 
public, namun tidak sebatas pada hal tersebut. 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah 
pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi 
setelah program sarjana Ilmu Ekonomi dalam 
program studi akuntansi berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 179/U/2001 
tanggal 21 November 2001 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi 
Akuntansi. PPAk diselenggarakan di 
perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, 
tatacara dan kurikulum yang diatur oleh 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Lulusan 
pendidikan profesi akuntansi berhak 
menyandang gelar profesi Akuntan (disingkat 
Ak.). Perguruan tinggi di Jawa Timur yang 
menyelenggarakan PPAk antara lain 
Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas 
Surabaya, STIE Indonesia (STIESIA) di 
Surabaya, Universitas Brawijaya di Malang 
dan STIE Malangkucecwara di Malang. 

Perbedaan kurikulum D III dengan S1 
dan PPAk, diasumsikan berimbas pada 
pemahaman konseptual terhadap Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK). SAK mulai 
diperkenalkan kepada mahasiswa akuntansi 
pada mata kuliah Pengantar Akuntansi di 
semester awal baik D III mapupun S1, namun 
pembahasan secara mendalam terhadap 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang 
mengacu SAK diberikan pada mata kuliah 
Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate 
Accounting). Akuntansi Koperasi tidak secara 
spesifik dibahas pada satu mata kuliah, 
biasanya terintegrasi dalam mata kuliah lain, 
namun tidak menutup kemungkinan ada 
program studi yang menyelenggarakan satu 
mata kuliah tersendiri. Berdasarkan justifikasi 
diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian 
ini adalah : 
 
H2 : Terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa D III Akuntansi dengan 
mahasiswa Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) terhadap SAK-ETAP 
Koperasi (Permen KUKM nomor : 
04/PER/M.KUKM/VII/2012). 

 
 
 

Pemilihan karir mahasiswa akuntansi 
sangat beragam. Studi pilihan karir 
mahasiswa akuntansi merupakan hal yang 
sangat penting dan menarik untuk diteliti, 
karena dengan penelitian tersebut, dapat 
diketahui faktorfaktor yangmempengaruhi 
karirmereka. Dengan diketahuinya faktor-
faktor yangmempengaruhi pelihan karir 
mahasiswa dapat diketahui alasan mahasiswa 
memilih karir tersebut. Sehingga hasilnya 
dapat menunjukkan karir yang diminati atau 
tidak diminati oleh mahasiswa. Apabila dapat 
diketahui karir yang dinikmati mahasiswa, 
maka dapat direncanakan kurikulum yang 
sesuai dengan pilihan karir mahasiswa, 
sehingga apabila mahasiswa telah 
menyelesaikan pendidikannya, maka 
mahasiswa diharapkan lebih mudah 
menyesuaiakan kemampuan yang dimilikinya 
dengan tuntunan dalam pekerjaan serta 
menyiapkan diri menuju persaingan yang 
semakin ketat. Mahasiswa akuntansi sebagai 
calon profesional harusmemiliki (knowledge), 
ketrampilan (skill) dan kemampuan (ability) 
dalam berkarir. Dalam memilih karir 
mahasiswa memiliki motivasi yang 
mendorong mereka untuk bekerja dan 
memilih karir yang sesuai. Motivasi 
merupakan kesediaan untuk mengeluarkan 
tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan 
organisasi yang dikondisikan oleh 
kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu 
kebutuhan individu. Akuntanmerupakan salah 
satu profesi dalamdunia kerja yang dapat 
dijalani olehmahasiswa akuntansi. Secara 
garis besar bidang pekerjaan yang dapat 
dilakukan oleh akuntan dapat digolongkan 
dalam 4 kategori, yaitu: akuntan publik, 
akuntan perusahaan, akuntan pendidik dan 
akuntan pemerintah. (Yendrawati, 2007). 
Berdasarkan justifikasi diatas, maka hipotesis 
ketiga dalam penelitian ini adalah : 

 
H3 : Terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa yang memilih berkarir di 
koperasi dengan yang tidak berkarir di 
koperasi terhadap SAK-ETAP Koperasi 
(Permen KUKM nomor : 
04/PER/M.KUKM/VII/2012). 
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C.  Metode Penelitian 
 
Data penelitian ini diperoleh melalui 

instrumen kuisioner yang disebarkan kepada 
mahasiswa PPAk dan mahasiswa D III di 
Malang dan Kediri dengan jumlah responden 
sebanyak 45 orang. Kuisioner terdiri dari 69 
butir pertanyaan yang mengukur variabel-
variabel penelitian ini. Adapun variabel 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pemahaman terhadap Akuntansi 

Koperasi Berbasis SAK-ETAP (Permen 
KUKM Nomor : 
04/PER/M.KUKM/VII/2012). Variabel 
ini dijabarkan dalam beberapa sub-
variabel, yaitu :  
a. Pengetahuan Umum Koperasi, dengan 

indikator antara lain memahami jati 
diri dan karakteristik koperasi, serta 
memahami perkembangan produk 
hukum akuntansi perkoperasian di 
Indonesia. 

b. Akuntansi Aset, dengan indikator 
antara lain memahami unsur-unsur 
aset koperasi dan memahami 
pengakuan, pengukuran, penyajian, 
dan pengungkapan unsur-unsur aset 
koperasi. 

c. Akuntansi Kewajiban, dengan 
indikator antara lain memahami 
unsur-unsur kewajiban koperasi dan 
memahami pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan unsur-
unsur kewajiban koperasi. 

d. Akuntansi Ekuitas, dengan indikator 
antara lain memahami unsur-unsur 
ekuitas koperasi dan memahami 
pengakuan, pengukuran, penyajian, 
dan pengungkapan unsur-unsur 
ekuitas koperasi. 

e. Laporan Keuangan Koperasi, dengan 
indikator antara lain memahami 
karakteristik kualitatif laporan 
keuangan koperasi, konsep 
perhitungan hasil usaha koperasi, 
konsep penyusunan laporan arus kas 
koperasi, konsep penyusunan laporan 
perubahan ekuitas koperasi dan 
konsep penyusunan catatan atas 
laporan keuangan koperasi 

 
 
 
 
 
 

 
  

2. Kualitas Laporan Keuangan 
Variabel kualitas laporan 

keuangan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah laporan keuangan 
yang tidak dimanipulasi laba-nya untuk 
kepentingan pihak tertentu, tidak 
terdapat salah penyajian, tidak 
disembunyikan informasi yang penting, 
oleh karenanya sub variabel nya antara 
lain mengukur persepsi mahasiswa 
akuntansi atas kecenderungan 
melakukan manajemen laba operasi dan 
akuntansi pada koperasi, kecenderungan 
menyajikan laporan keuangan koperasi 
yang salah, kecenderungan 
menyembunyikan informasi penting dan 
material dalam laporan keuangan 
koperasi dan orientasi tanggung jawab 
kepada pengurus/ atasan bukan pada 
pemilik koperasi/ RAT 

 
Skala pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 
likert merupakan metode yang mengukur 
sikap dengan menyatakan setuju atau 
ketidaksetujuannya terhadap subjek, objek 
atau kejadian tertentu (Indriantoro dan 
Supomo, 2002). Kriteria pengukuran 
berdasarkan skala likert sebagai berikut : STS 
(Sangat tidak setuju) berbobot 1, TS (Tidak 
Setuju) berbobot 2, R (Ragu-ragu) berbobot 3, 
S (setuju) berbobot 4, dan SS (Sangat Setuju) 
berbobot 5. 

Uji instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas dan uji reabilitas. Uji validitas 
digunakan untuk mengukur sah/valid 
tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
(Ghazali, 2006:49). Pengujian validitas dalam 
penelitian ini menggunakan rumus korelasi 
product moment. Sedangkan uji reabilitas 
digunakan untuk mengukur tingkat keandalan 
jawaban responden. Pengujian reabilitas data 
menggunakan rumus alpha cronbach. 
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D. Analisis Data dan Pembahasan 

 
Sebelum data yang diperoleh dari 

kuisioner digunakan untuk menjawab 
hipotesis (diolah dengan analisis regresi dan 
uji independent sample t test), terlebih dahulu 
dilakukan uji kualitas data.  Berdasarkan hasil 
uji validitas dan reliabilitas instrumen, terlihat 

bahwa semua indiktor memiliki nilai korelasi 
> 0.30 sehingga dapat dikatakan bahwa 
instrumen penelitian telah valid. Nilai 
reliabilitas alpha cronbach untuk semua 
variabel lebih besar dari 0.60 sehingga 
dikatakan reliabel. Dari hasil ini menunjukkan 
bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel 
sehingga dapat dilakukan análisis lebih lanjut 
yaitu análisis regresi berganda. 

 
Tabel 1 :  

Hasil analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.236 2.065  1.567 .125 

Pengetahuan Umum .027 .053 .016 .510 .613 

Akuntansi Aset .002 .030 .002 .067 .947 

Akuntansi Kewajiban -.009 .027 -.009 -.315 .755 

Akuntansi Ekuitas .901 .029 .989 31.189 .000 

Laporan Keuangan -.041 .031 -.045 -1.339 .188 

Fhitung : 251.420 R : .985a 
Sig.F : .000a R Square : .970 

 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa nilai Fhitung : 251.420 dengan Sig.F : 
0.000, karena taraf signifikansi dalam 
penelitian ini ditetapkan sebesar 5 % atau α 
= 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa persepsi mahasiswa pada SAK-ETAP 
Koperasi berpengaruh terhadap 
kemampuannya menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan koperasi yang berkualitas 
atau H1 diterima. Hasil penelitian ini 
membuktikan secara empiris bahwa 
pemahaman mahasiswa terhadap SAK-ETAP 
Koperasi mulai dari pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 
akuntansi koperasi mempengaruhi mereka 
dalam menghasilkan laporan keuangan 
koperasi yang berkualitas dan bebas dari 
kecenderungan melakukan manajemen laba 
operasi dan akuntansi pada koperasi, 
kecenderungan menyajikan laporan 
keuangan koperasi yang salah, 
kecenderungan menyembunyikan informasi 
penting dan material dalam laporan 

keuangan koperasi dan orientasi tanggung 
jawab kepada pengurus/ atasan bukan pada 
pemilik koperasi/ RAT. Bukti empiris ini 
memperkuat temuan Sarifah (2012) bahwa 
ada pengaruh secara bersama-sama 
persepsi UMKM di Semarang atas penyajian 
laporan keuangan pada SAK ETAP, persepsi 
UMKM atas perlakuan aset pada SAK ETAP, 
dan persepsi UMKM atas perlakuan sewa 
pada SAK ETAP terhadap kinerja usaha. 
Persepsi UMKM atas penyajian laporan 
keuangan pada SAK ETAP berpengaruh 
terhadap kinerja usaha. Sedangkan persepsi 
UMKM atas perlakuan aset dan persepsi 
UMKM atas perlakuan sewa pada SAK ETAP 
tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha. 

Perbedaan persepsi antara 
mahasiswa D III Akuntansi di Kediri dengan 
mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPAk) di Malang terhadap SAK-ETAP 
Koperasi dilakukan dengan uji independent 
sample t test, dengan hasil uji sebagai 
berikut : 
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Tabel 2 :  
Hasil uji independent sample t test antara mahasiswa PPAk dengan D III Akuntansi 

 
Variabel Mean Fhitung Sig.F 

PPAk D III  
Pengetahuan Umum 14.46 13.20 10.63 0.002 
Akuntansi Aset 47.73 48.43 0.216 0.644 
Akuntansi Kewajiban 48.40 46.56 4.88 0.033 
Akuntansi Ekuitas 48.40 46.56 0.835 0.366 
Pemahaman Laporan Keuangan 53.13 52.26 0.613 0.438 
Kualitas Laporan Keuangan 44.06 43.46 0.666 0.419 

 
Tabel 3 : 

Hasil uji independent sample t test antara mahasiswa yang ingin berkarir  
di koperasi dengan yang tidak 

 
 

Variabel 
Mean  

Fhitung 

 
Sig.F Karir 

Koperasi 
Karir Non 
Koperasi 

Pengetahuan Umum 14.21 13.00 6.28 0.16 
Akuntansi Aset 46.86 49.59 1.14 0.29 
Akuntansi Kewajiban 49.00 45.27 6.56 0.14 
Akuntansi Ekuitas 48.21 46.22 0.501 0.483 
Pemahaman Laporan Keuangan 51.70 53.45 0.040 0.842 
Kualitas Laporan Keuangan 44.26 43.04 0.804 0.375 

 
 
Tabel 2 diatas dapat disimpulkan 

bahwa dari enam dimensi SAK-ETAP koperasi, 
hanya dua dimensi yang terdapat perbedaan 
persepsi antara mahasiswa PPAk dan D III, 
yaitu pemahaman terhadap pengetahuan 
akuntansi koperasi (Sig.F 0.002) dan 
pemahaman pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan unsur-unsur 
akuntansi kewajiban pada entitas koperasi 
dengan sig.F 0.033. Hipotesis kedua yang 
diduga dalam penelitian ini ditolak. Penelitian 
ini membuktikan bahwa walaupun secara 
kurikulum berbeda dan tingkat kompetensi 
akuntansi juga berbeda, namun dalam 
konteks akuntansi perkoperasian antara 
mahasiswa D III dengan PPAk tidak terdapat 
perbedaan persepsi. Kurikulum Diploma yang 
menekankan pada aspek praktis memberikan 
pemahaman mahasiswa bagaimana meyusun 
laporan keuangan koperasi yang berkualitas. 
Hasil penelitian ini senada dengan penelitian 
Handayani (2009) yang menyimpulkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan persepsi yang 
signifikan antara mahasiswa akuntansi S1 
Reguler, S1 Ekstensi, dan Diploma 3 mengenai 
profesi akuntan. 

 
 

Apakah mahasiswa yang tertarik 
berkarir di Koperasi memiliki persepsi yang 
lebih baik? Atau terdapat perbedaan yang 
signifikan terhadap mereka yang tidak 
berkarir di Koperasi? Ternyata jawabannya 
tidak. Hasil uji independent sample t test 
antara mahasiswa yang ingin berkarir di 
koperasi dengan yang tidak terhadap SAK-
ETAP Koperasi ditunjukkan dalam tabel 3 
berikut : 

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa 
semua dimensi pengukur SAK-ETAP Koperasi 
memiliki sig.F diatas 0.05 sehingga hipotesis 
ketiga dalam penelitian ini ditolak, artinya 
tidak terdapat perbedaan persepsi antara 
mahasiswa yang memilih berkarir di koperasi 
dengan yang tidak berkarir di koperasi 
terhadap SAK-ETAP Koperasi (Permen KUKM 
nomor : 04/PER/M.KUKM/VII/2012). 
Penelitian Wijayanti (2001) dalam 
Yendrawati (2007) menunjukkan bahwa 
mahasiswa akuntansi akan memilih satu 
diantara empat karir, yaitu sebagai akuntan 
publik, akuntan perusahaan, akuntan 
pendidik, atau akuntan pemerintah. Dalam 
memilih karir tersebut, mahasiswa akuntansi 
mempertimbangkan faktor penghargaan 
finansial, pelatihan profesional, dan nilai-nilai 
sosial. Faktor pengakuan profesional, 
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lingkungan kerja, keamanan kerja, dan akses 
lowongan kerja tidak dipertimbangkan. Perlu 
adanya cara motivasi yang berbeda antara 
satu jenis karir dengan karir yang lain. Hal 
tersebut diketahui dengan adanya perbedaan 
pandangan diantara mahasiswa akuntansi 
secara keseluruhan dan berdasarkan gender-
nya. Hal ini juga membuktikan bahwa apabila 
karir yang dipilih berbeda, maka setiap calon 
akuntan mengharapkan hal yang berbeda 
pula. Harapan-harapan dari mahasiswa 
akuntansi yang akan terjun ke dunia kerja 
tersebut hendaknya diperhatikan oleh 
lembaga-lembaga yang sudah mempekerjakan 
akuntan agar dapat lebih memotivasi 
karyawannya untuk bekerja lebih baik, dan 
bagi akademisi dapat menyusun sistem 
pendidikan akuntansi dengan kurikulum yang 
relevan terhadap dunia kerja. 
 
 

E. Kesimpulan dan Saran 
 

Berdasarkan data yang telah 
diperoleh dari jawaban responden atas butir-
butir pertanyaan kuisioner, yang kemudian 
diuji dengan regresi dan uji beda, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa  terdapat pengaruh 
pemahaman mahasiswa pada akuntansi 
koperasi berbasis SAK-ETAP (Permen KUKM 
nomor : 04/PER/M.KUKM/VII/2012) 
terhadap kemampuannya menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan koperasi yang 
berkualitas. Tidak terdapat perbedaan 
persepsi antara mahasiswa D III Akuntansi di 
Kediri dengan mahasiswa Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) di Malang terhadap 
akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP, dan 
tidak terdapat perbedaan persepsi antara 
mahasiswa yang memilih berkarir di koperasi 
dengan yang tidak berkarir di koperasi 
terhadap akuntansi koperasi berbasis SAK-
ETAP. Penyelenggara pendidikan tinggi 
akuntansi hendaknya lebih memperhatikan 
isu-isu perkembangan akuntansi terkini 
termasuk akuntansi koperasi yang baru 
(Permen KUKM nomor : 
04/PER/M.KUKM/VII/2012) sebagai 
pengganti PSAK No.27. Apabila akuntansi 
koperasi tidak berdiri sendiri dalam satu mata 
kuliah tertentu, hendaknya perkembangan 
akuntansi koperasi terintegrasi dalam mata 
kuliah lain yang relevan, atau secara intensif 
mengadakan semacam pelatihan non sks. Bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan menambah 
kelompok mahasiswa akuntansi, tidak hanya 

uji beda antar jenjang PPAk dan D III tapi juga 
mahasiswa kelompok S-1, S-2 dan D IV.  
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