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Abstraksi
Perlakuan akuntansi yang diterapkan pada pendapatan dari usaha simpan pinjam pada Koperasi BMT Khairul Amin di Martapura Kabupaten Banjar adalah
berdasarkan cash basis yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Hambatan dalam pengakuan pendapatan pada Koperasi BMT Khairul
Amin adalah penilaian pengakuan pendapatan. Penghasilan akan diakui sebagai
penghasilan pada periode kegiatan utama produksi dan penjualan barang dan
jasa telah selesai. Ada empat alternatif yang perlu diperhatikan yaitu selama
produksi, pada saat produksi, pada saat penjualan, dan pada saat penagihan
kas. Diharapkan dengan memperhatikan hal tersebut koperasi bisa menilai
pengakuan.
Kata kunci: pengakuan pendapatan, usaha simpan pinjam, sisa hasil usaha
Abstract
The accounting treatment applied to income from lending and borrowing at the
BMT Khairul Amin Cooperative in Martapura Banjar District is based on cash
basis which is not in accordance with IFRS. Barriers in recognition of revenues at
the BMT Khairul Amin Cooperative is the assessment of revenue recognition.
Income will be recognized as income in the period of the main activities of
production and sales of goods and services has been completed. There are four
alternatives to note that during production, during production, at the time of sale,
and at the time of cash collection. Expected to pay attention to the cooperative
can judge recognition.
Keywords: recognition of income, savings and loans
PENDAHULUAN

ma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang
lazim berlaku dalam dunia usaha. Dengan
cara ini kepentingan anggota maupun pihak
ketiga dapat dilindungi.
Sebagai salah satu gerakan koperasi, Koperasi BMT Khairul Amin di Martapura
diharapkan dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat dan kuat serta makin
memberikan manfaat terhadap anggotaanggotanya dan masyarakat luas. Untuk itu,
Koperasi BMT Khairul Amin diharapkan menata perlakukan akuntansinya sehingga laporan keuangan yang disajikan dalam Usaha Simpan Pinjam (USP) dapat memberikan
gambaran yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK).
Perlakuan akuntansi yang diterapkan
pada pendapatan dari USP pada Koperasi

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang berperan
untuk mewujudkan masyarakat yang maju,
adil dan makmur berlandaskan Pancasila
dan Undang–Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, koperasi tidak
hanya mencari keuntungan semata tetapi
juga mensejahterakan anggotanya. Koperasi
merupakan badan usaha yang harus dikelola dengan baik sebagaimana layaknya bentuk badan usaha yang lain. Di samping itu,
sebagai organisasi ekonomi, koperasi harus
mengikuti hukum-hukum ekonomi serta nor-
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BMT Khairul Amin Martapura adalah berdasarkan cash basis yakni pendapatan diakui
setelah uang tunai diterima. Perlakukan untuk transaksi simpan pinjam tersebut tidak
sesuai dengan SAK karena pendapatan piutang yang terjadi pada Koperasi BMT Khairul Amin diakui setelah uang diterima tunai,
sehingga laporan keuangan yang disajikan
tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk usaha sewa kontrak keramba
dan penjualan pulsa sudah menerapkan metode accrual basis dalam sistem pencatatan
akuntansi piutang dan dialokasikan pada
pendapatan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka
dapat ditarik suatu perumusan masalah
sebagai berikut.
1. Bagaimana pengakuan pendapatan
yang telah diterapkan oleh Koperasi
BMT Khairul Amin di Martapura?
2. Bagaimana pengakuan pendapatan
yang seharusnya dilakukan Koperasi
BMT Khairul Amin di Martapura agar
sesuai dengan SAK?
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pendapatan
Menurut Belkaoui (2000:178-179)
pendapatan adalah:
1. aliran masuk aset bersih yang berasal
dari penjualan barang atau jasa;
2. aliran keluar barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan; dan
3. produk perusahaan yang dihasilkan penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama periode waktu tertentu.
Definisi pendapatan yang lebih tradisional dari FASB dan Statement of Financial
Accounting Concept No. 3 (SFAC 3) yaitu
pendapatan merupakan arus masuk aktiva
atau aktiva bersih kedalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa
(Hendriksen, 1998:154).
Menurut Committee on Accounting
Concept and Standards dari AAA pendapatan adalah pernyataan moneter mengenai
barang atau jasa yang ditransfer perusahaan kepada langganan-langganannya. Dalam
SAK per 1 April 2002 dinyatakan bahwa
pendapatan adalah penghasilan yang timbul
dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti
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pen-jualan,penghasilan jasa, bunga, dividen,
royalti, dan sewa (IAI, 2002;23).
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari
aktivitas normal perusahaan selama suatu
periode bila arus masuk itu, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang berasal dari
kontibusi penanaman modal. (IAI, 2002, hal
23 ).
Tugimin (1996:21) mendefinisikan
pendapatan sebagai berikut.
1. Pendapatan usaha adalah pendapatan
yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan badan usaha koperasi baik usaha anggota maupun nonanggota. Pendapatan usaha dari anggota meliputi
pendapatan penjualan barang toko, pendapatan usaha simpan pinjam, pendapatan kredit barang dan pendapatan operasi lainnya. Pendapatan usaha nonanggota meliputi pendapatan pengadaan, pendapatan penjualan barang toko, dan
pendapatan operasi.
2. Pendapatan nonusaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan
usaha yang antara lain berupa pendapatan penggantian biaya dari penyelenggaraan lain, bunga, deviden, denda, laba
penjualan aktiva dan laba selisih kurs.
IAI (1994:27) menjelaskan bahwa
perhitungan hasil usaha sebuah koperasi,
terdapat bebarapa karekteristik adalah sebagai berikut.
1. pendapatan yang timbul dari transaksi
penjualan produk atau penjualan jasa
kepada anggota dan bukan anggota.
2. Pendapatan tertentu yang realisasi
penerimaannya masih tergantung pada
persyaratan/ketentuan yang ditetapkan
Laporan keuangan koperasi mempunyai karakteristik sebagai berikut.
1. Laporan keuangan merupakan dari pertanggungjawaban kepengurusan kepada
para anggotanya dalam rapat anggota
tahunan.
2. Laporan keuangan biasanya meliputi
neraca/laporan posisi keuangan; laporan
laba rugi dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komperatif.
3. Sesuai dengan posisi koperasi sebagai
bagian dari sistem jaringan koperasi,
maka beberapa akun atau istilah yang
sama akan muncul, baik pada kelompok
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aktiva maupun kewajiban/kekayaan
bersih.
4. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir
yang disebut sisa hasil usaha (SHU).
SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. SHU yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat
tahunan anggota, SHU ini diputuskan
untuk dibagi sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Undang-Undang
dan Anggaran Dasar Koperasi. Menurut
IAI (2007:278) komponen pembagian
SHU sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut.
Komponen SHU dari anggota terdiri
atas:
a. cadangan koperasi,
b. anggota sebanding dengan jasa
yang diberikan,
c. dana pengurus,
d. dana pegawai,
e. dana pendidikan koperasi,
f. dana sosial, dan
g. dana pembangunan daerah kerja.
Komponen SHU dari nonanggota terdiri atas:
a. cadangan koperasi,
b. dana pengurus,
c. dana pegawai,
d. dana pendidikan koperasi,
e. dana sosial, dan
f. dana pembangunan daerah kerja.
Komponen-komponen tersebut selama belum dicairkan, disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca,
sedangkan cadangan koperasi merupakan bagian dari SHU yang tidak dapat
dibagi dan digunakan untuk memupuk
modal sendiri dan menutup kerugian.
a. Dengan adanya konsep sistem jaringan koperasi dan pengaturan pemerintah, maka terdapat aktiva (sumber daya) yang dimiliki koperasi tetapi tidak dikuasainya, dan sebaliknya
terdapat aktiva (sumber daya) yang
dikuasai oleh koperasi tetapi tidak
dimilikinya.
b. Laporan keuangan koperasi bukan
merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi, (IAI,
1994:277-8)
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Dari beberapa definisi di atas terdapat gambaran bahwa pendapatan
adalah unsur yang sangat penting dalam
kelangsungan usaha koperasi.
Pengakuan Pendapatan
Menurut Belkaoui (2000:180) untuk
memudahkan pengalokasian pendapatan,
akuntan harus mendasarkannya pada prinsip realisasi. Suatu definisi yang dini mengenai prinsip realisasi “bahwa perubahan adalah aset atau utang secara memadai telah
menjadi tertentu dan bertujuan untuk membenarkan pengakuan dalam akun. Pengakuan ini tergantung pada transaksi pertukaran
antara pihak-pihak yang independen atau
dalam praktek perdangan yang atau dalam
berlaku atau dalam pengertian kinerja kerja
yang dianggap pasti benar“.
Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan
dan menjual barang dan jasa itu telah selesai.
Menurut Harahap (2007:242), waktu
yang dimaksud di sini ada empat alternatif
yaitu:
1. Selama Produksi
2. Pada saat produksi
3. Pada saat penjualan
4. Pada saat penagihan kas.
IAI (2005:23) menyebutkan bahwa
pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi.
1. Perusahaan telah memindahkan resiko
secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada
pembeli.
2. Perusahaan tidak lagi mengolah atau
melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan modal:
4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi
yang dihubungkan dengan transaksi
akan mengalir kepada perusahaan.
5. Biaya terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan
dapat diukur dengan andal.
Menurut IAI (2004:235) dalam hal
seperti itu, jika perusahaan telah memindahkan manfaat kepemilikan dan resiko yang
signifikan, maka transaksi tersebut adalah
penjualan dan pendapatan harus diakui.
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Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan
dengan transaksi tersebut akan mengalir
kepada perusahaan.
Mengenai penjualan dan jasa, bila
hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan
jasa dapat diestimasi dengan andal, maka
pendapatan sehubungan dengan transaksi
tersebut harus diakui dengan acuan pada
tingkat penyelesaian dari transaksi pada
tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat
diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi
berikut ini dipenuhi:
1. jumlah pendapatan dapat diukur dengan
andal,
2. besar kemungkinan manfaat ekonomi
sehubungan dengan transaksi tersebut
akan diperoleh perusahaan,
3. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi
pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal,
4. biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk penyelesaian, dan
5. transaksi tersebut dapat diukur dengan
andal (IAI, 2004:236).
Pengakuan pendapatan dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari suatu
transaksi sering disebut sebagai metode
persentasi penyelesaian. Menurut metode
ini pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan
pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan
dengan transaksi tersebut akan diperoleh
perusahaan. Namun bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan,
jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah pemulihan (recovery), maka tidak lagi besar
kemungkinannya diakui sebagai suatu beban daripada penyelesaian jumlah pendapatan yang diakui semula.
Bila hasil transaksi yang meliputi
penjualan jasa tidak bisa dieastimasi dengan
andal, maka pendapatan yang diakui hanya
yang berkaitan dengan beban yang telah
diakui yang dapat diperoleh kembali. IAI
(2005:237)
Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak
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lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan
deviden harus diakui atas dasar jumlah pendapatan yang berasal dari penukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap
kategori yang dignifikan dari pendapatan.
Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:
1. bunga harus diakui atas dasar proporsi
waktu yang memperhitungkan hasil
efektif aktiva tersebut;
2. royalti harus diakui atas dasar akrual
sesuai dengan subtansi perjanjian yang
relevan; dan
3. dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima ditetapkan.
IAI (2002:23)
Menurut PSAK No. 27 (Revisi 1998)
tahun 2002, pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui
sebagai partisipasi bruto. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisahkan dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan
hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih
antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan nonanggota diakui sebagai
laba atau rugi kotor dengan nonanggota.
Karena laporan keuangan koperasi
harus dapat mencerminkan tujuan koperasi,
maka perhitungan hasil usaha harus menonjol secara jelas kegiatan usaha koperasi
dengan anggota. Oleh karena itu, pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi nonanggota. Penyajian lebih mencerminkan
bahwa usaha koperasi lebih mementingkan
transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada nonanggota.
Spouse dan Monitz menyatakan bahwa revenue harus diidenfikasikan dengan
periode di mana kegiatan ekonomi yang
utama untuk menciptakan dan melemparkan
barang dan jasa telah dicapai, dengan catatan bahwa pengukuran yang objektif dapat
dilakukan. Kedua kondisi ini (tercapai kegiatan ekonomi utama dan objektivitas dalam
pengukuran) dapat dicapai pada macammacam tahapan, kadang-kadang pada saat
pengiriman barang atau pelaksanaan pengiriman jasa, sedangkan dalam hal-hal lain
pada
tahapan-tahapan
sebelumnya
(Tuanakotta, 1984:157).
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Diretorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa seluruh pendapatan bunga yang diperoleh dari pelayanan pemberian pinjaman kepada anggota KSP (Koperasi
Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam) dimasukkan sebagai pendapatan operasional pada periode untuk pinjaman yang
masih ferforming (lancar s/d diragukan).
Sementara itu, untuk yang telah macet (nonperforming) baru diakui sebagai pendapatan
apabila ada reaksi penerimaan dananya.
Pendapatan yang diperoleh dari bunga giro dan deposito atas dana koperasi
yang disimpan di bank masih sebagai pendapatan operasional, akuntansi memakai
metode accrual basis. Pendapatan bunga
atas simpanan dan tabungan KSP dan USP
pada koperasi lain dimasukan sebagai pendapatan operasional, akuntansinya sama
memakai metode accrual basis.

METODE PENELITIAN
Definisi Operasional
Hendriksen (1998:163) menyebutkan
bahwa pendapatan merupakan arus masuk
aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa.
Dari definisi tersebut pada penelitian ini penulis lebih mengutamakan pada satu pengertian saja yaitu pendapatan dalam pengertian arus masuk atau kenaikan lain dalam harta sebuah perusahaan atau koperasi
yang diperoleh dari penjualn barang atau jasa. Sementara itu, pada bagian kedua penulis menjelaskan mengenal Koperasi BMT
Khairul Amin di Martapura adalah merupakan objek yang penulis teliti untuk memperoleh data dalam rangka menyusun penelitian.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan untuk mengakui atau
membenarkan tentang adanya arus masuk
atau kenaikan lain dalam harta Koperasi
BMT Khairul Amin di Martapura sebagai hasil penjualan barang atau jasa yang telah
dilakukan
Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian,
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misalnya
struktur
organisasi
dan
informasi-informasi yang diperoleh dari
hasil wawancara dengan pengurus maupun karyawan Koperasi BMT Khairul
Amin Martapura.
2. Data kuantatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka seperti catatancatatan akuntansi.
Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh
langsung dari obyek penelitian, misalnya
dengan jalan wawancara. Baik-tidaknya
data tersebut tergantung pada keakuratan hasil data tersebut.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah
ada pada perusahaan tanpa diolah kembali oleh penulis.
Teknik Pengumpulan data
1. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan dilakukan secara langsung
pada aktivitas yang dilakukan terhadap
Koperasi BMT Khairul Amin di Martapura
yang sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Oleh sebab itu, observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat dalam obsevasi melibatkan dua komponen
yaitu pelaku obsevasi dan obyek yang di
observasi.
2. Wawancara (Interview)
Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pengurus koperasi dan karyawan bagian akuntansi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan diteliti.
Dalam wawancara dapat diketahui ekspresi muka, gerak tubuh yang dapat di
check dengan pertanyaan verbal.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada
subyek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi:
a. Dokumen primer, yaitu dokumen
yang ditulis oleh pelakunya sendiri.
Contoh dokumen primer adalah otobiografi.
b. Dokumen sekunder, yaitu bila peristiwa yang dialami seseorang disampaikan pada orang lain dan orang
lain menuliskannya. Dokumen dapat
berupa catatan pribadi, surat pribadi,
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buku harian, laporan kerja, notulen
rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto dsb.
Contoh dokumentasi yang terdapat pada
Koperasi BMT Khairul Amin di Martapura
sebagai berikut:
a. Perhitungan Hasil Usaha Koperasi
BMT Khairul Amin Martapura.
b. Perhitungan Hasil Usaha Koperasi
BMT Khairul Amin Martapura yang
berakhir 31 Desember 2012.
c. Neraca Koperasi BMT Khairul Amin
Martapura yang berakhir Desember
2012.
d. Neraca Koperasi BMT Khairul Amin
Martapura
yang
berakhir
31
Desember 2012.
e. Elemen pendapatan USP.
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Teknik Analisa Data
Metode penelitian dilakukan dengan
analisa deskriptif yaitu mencari fakta dengan
interpretasi langsung terhadap objek penulisan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perlakukan akuntansi pendapatan sehingga diperoleh hasil analisa untuk
dituangkan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penetapan pendapatan tahun 2011
berdasarkan Bukti Memorial (BM) Koperasi
BMT Khairul Amin Martapura dapat dilihat
dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan SHU Koperasi BMT Khairul Amin Martapura per 2011
Uraian
Penjualan dan Pendapatan
- pendapatan sewa keramba ikan
- Pendapatan premi wartel dan pulsa
- Pendapatan bunga BMT
- Pendapatan Lain-lain
Jumlah Penjualan dan Pendapatan

2011

2012

3.800.000
9.225.000
30.000.000
1.703.000
44.728.000

4.500.000
9.900.000
33.000.000
3.745.000
51.154.000

300.000
300.000
4.000.000
9.000.000
2.203.000
600.000
4.000.000
1.200.000
5.100.000
26.703.000
18.025.750
SISA HASIL USAHA
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Buku 2012

375.000
410.000
3.600.000
9.500.000
1.975.000
750.000
3.500.000
1.500.000
5.500.000
27.110.000
24.044.000

Beban Usaha
- Biaya sekretaris / administrasi
- Biaya transpor pengurus
- Biaya RAT/ transpor pengurus
- Biaya Beban MAP
- Biaya Penyusutan Inventaris
- Biaya Pembuatan Kelender 2008 / 2009
- Doorprize + Paket Lebaran
- Beban Pajak
- Honor Karyawan
Jumlah Beban Usaha

Tabel 2. Daftar Pinjaman Jangka Panjang per 31 Desember 2011 pada Koperasi BMT
Khairul Amin Martapura
No
1
2
3
4
5

Nama

Jumlah
Pinjaman
(Rp)
3.000.000
3.500.000
3.500.000
3.000.000
1.500.000
14.500.000

Bunga
2%/Bln
(Rp)

Burhanuddin
60.000
Fachrurrozi
70.000
Bahdar
70.000
Siti Ramlah
60.000
Ghalib Seff
30.000
Jumlah
290.000
Sumber: BMT Khairul Amin Martapura

Jangka
Pinjaman
(Bulan)
29
34
30
39
35
167

Sisa
Pinjaman
(Rp)
1.749.990
1.944.540
2.300.000
1.745.000
1.042.665
8.782.195

Sisa
Waktu
(Bulan)
17
19
20
23
25
104

Pendapatan
Akan Diterima
(Rp)

1.020.000
1.330.000
1.440.000
1.380.000
750.000
5.880.000
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Tabel 3. Daftar Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2011 pada Koperasi BMT
Khairul Amin Martapura
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nama

Jumlah
Pinjaman
(Rp)
2.000.000
2.000.000
2.500.000
2.000.000
2.500.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
500.000
500.000
1.000.000
1.500.000
25.500.000

Bunga
1,2%/Bln
(Rp)

Abdullah Tsani
24.000
Wahyudin
24.000
Bahdar
30.000
Fachruddin S
24.000
Syamsuri A
30.000
Anang Sahlan
24.000
M. Taufik F
12.000
Makmur AS
18.000
M. Yusuf
6.000
M. Hasbi Saleh
12.000
Warhamni
18.000
Nuraini M
24.000
Mariatul Qibtiah
18.000
Azizah H. Abdat
6.000
Hasbi Rivani
6.000
Faizah
12.000
Gojali
18.000
Jumlah
306.000
Sumber: BMT Khairul Amin Martapura

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan
2 dapat diketahui adanya pendapatan yang
masih harus diterima pada tahun 2011 yaitu
pendapatan USP anggota jangka pendek,
pendapatan USP anggota jangka panjang
dan pendapatan USP nonanggota.
Jumlah pendapatan yang harus di
terima di tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Anggota (jangka pendek)
Anggota (jangka panjang)
Nonanggota
Jumlah

Rp 860.000
Rp 5.880.000
0
Rp 6.740.000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa
pendapatan USP yang seharusnya diakui
pada tahun 2011 tetapi ternyata diterima pada tahun buku 2012 sebesar Rp 6.740.000.
Hal ini diakibatkan pengakuan pendapatan
Koperasi BMT Khairul Amin menggunakan
metode cash basis, yakni pendapatan diakui
jika sudah diterima secara kas.
Sementara itu, jurnal penyesuaian
yang harus disusun pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
Pendapatan yang harus
diterima (D)
Pendapatan USP (K)

Rp 6.740.000
Rp 6.740.000

Jangka
Pinjaman
(Bulan)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
136

Sisa
Pinjaman
(Rp)
240.000
240.000
600.000
480.000
600.000
480.000
260.000
540.000
180.000
480.000
720.000
240.000
720.000
300.000
300.000
600.000
900.000
8.600.000

Sisa
Waktu
(Bulan)
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
55

Pendapatan
Akan Diterima
(Rp)

24.000
24.000
60.000
48.000
60.000
48.000
26.000
54.000
18.000
48.000
72.000
96.000
72.000
30.000
30.000
60.000
90.000
860.000

Jurnal ini dilakukan untuk mencatat
pendapatan yang masih harus diterima pada
tahun buku 2011.
Kesalahan terhadap pendapatan
USP tahun buku 2011 dapat diperbaiki dengan perhitungan sebagai berikut:
Pendapatan tahun buku 2012
(sebelum koreksi)
Koreksi pendapatan tahun
buku 2011
Pendapatan tahun buku 2012
(seharusnya)

Rp 33.000.000
Rp

6.740.000

Rp 26.260.000

Untuk melakukan perbaikan maka
perlu dibuat jurnal koreksi pada tahun buku
2012, jurnal koreksinya sebagai berikut:
Pendapatan USP (D)
Pendapatan usaha (K)

Rp 6.740.000
Rp 6.740.000

Jurnal koreksi ini bertujuan untuk
mengurangi pendapatan USP yang diterima
secara tunai pada tahun buku 2012.
Pendapatan USP tahun buku 2012
yang disajikan untuk mengetahui seberapa
besar pendapatan yang masih harus diterima dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.
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Tabel 4. Daftar Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2012 pada Koperasi BMT
Khairul Amin Martapura
No

Nama

1
2
3
4
5

Jumlah
Pinjaman
(Rp)
7.000.000
3.500.000
6.000.000
5.500.000
4.500.000
26.500.000

Bunga
1,2%/Bln
(Rp)

Darma
84.000
Halil Al’as
42.000
Amir M.S.
72.000
Farhan
66.000
Faisal
54.000
Jumlah
318.000
Sumber: BMT Khairul Amin Martapura

Jangka
Pinjaman
(Bulan)
8
8
8
8
8
40

Sisa
Pinjaman
(Rp)
168.000
108.000
2.160.000
2.640.000
2.700.000
10.260.000

Sisa
Waktu
(Bulan)
2
2
3
4
5
16

Pendapatan
Akan Diterima
(Rp)

168.000
108.000
206.000
244.000
270.000
1.026.000

Tabel 5. Daftar Pinjaman Jangka Panjang per 31 Desember 2012 pada Koperasi BMT
Khairul Amin Martapura
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7

Jumlah
Pinjaman
(Rp)
3.500.000
3.000.000
3.000.000
3.500.000
2.500.000
1.500.000
3.500.000
20.500.000

Bunga
2%/Bln
(Rp)

Abdul Muin
70.000
Ali Said
60.000
Mutia Farida
60.000
Nahda M. Zaid
70.000
Mar’i Jafar
50.000
Ali Akbar
30.000
Umar Ali
70.000
Jumlah
290.000
Sumber: BMT Khairul Amin Martapura

Berdasarkan Tabel 4 dan 5 pendapatan yang masih harus diterima tahun 2012,
terdiri atas pendapatan USP anggota jangka
pendek, pendapatan USP anggota jangka
panjang dan pendapatan USP yang diperoleh dari nonanggota
Jumlah pendapatan yang masih ha-rus
diterima tahun 2012 dapat dilihat seba-gai
berikut:
Anggota (jangka pendek)
Anggota (jangka panjang)
Nonanggota
Jumlah

Rp
Rp

1.026.000
9.160.000
0
Rp 10.186.000

Berdasarkan data di atas pendapa-tan yang
masih harus diterima pada tahun 2012
sebesar Rp 10.186.000. Akibat perla-kuan
akuntansi terhadap pendapatan yang masih
menggunakan cash basis maka lapo-ran
keuangan yang disajikan periode 31 Desember 2012 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan bertentangan dengan SAK. Oleh karena itu, Koperasi BMT
Khairul Amin perlu melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan.

Jangka
Pinjaman
(Bulan)
33
29
32
34
46
35
22
231

Sisa
Pinjaman
(Rp)
2.330.000
2.330.000
2.330.000
2.340.000
1.230.000
940.000
3.340.000
14.749.000

Sisa
Waktu
(Bulan)
22
22
24
23
23
22
21
135

Pendapatan
Akan Diterima
(Rp)

1.540.000
1.320.000
1.440.000
1.610.000
1.150.000
660.000
1.440.000
9.160.000

Seharusnya Koperasi BMT Khairul Amin
melakukan pencatatan dengan jurnal
sebagai berikut:
Pendapatan yang harus
diterima (D)
Pendapatan USP (K)

Rp 10.186.000
Rp 10.186.000

Perbaikan ini dilakukan untuk men-catat
pendapatan USP tahun 2011. Hal ini akan
menimbulkan suatu rekening baru ya-itu
perkiraan pendapatan yang masih harus
diterima di sebelah debet yang dimunculkan
pada bagian aktiva lancar neraca Koperasi
BMT Khairul Amin.
Melihat
adanya
kesalahan
tersebut,
perbaikan terhadap pendapatan usaha simpan pinjam untuk tahun 2012 dapat diperhitungkan sebagai berikut:
Pendapatan USP (sebelum
koreksi)
Pendapatan yang masih harus
diterima tahun 2012
Pendapatan yang masih harus
diterima tahun 2011
Pendapatan USP tahun 2012
(setelah koreksi)

Rp 33.000.000
Rp 10.186.000
(Rp 6.740.000)
Rp 36.446.000
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Untuk lebih jelasnya selisih pendapatan USP Koperasi BMT Khairul Amin dapat
dilihat Tabel 6.

masa yang akan datang. Oleh karena itu,
perlu adanya koreksi melalui jurnal koreksi
yaitu sebagai berikut.

Tabel 6. Jumlah Pendapatan USP Koperasi
BMT Khairul Amin per 31 Desember 2011

Pendapatan USP (D)
Pendapatan usaha (K)

Rp 6.740.000
Rp 6.740.000

Sebelum
Sesudah
Selisih
Koreksi (Rp) Koreksi (Rp)
(Rp)
33.000.000
36.446.000
3.446.000
Sumber: KSU BMT Khairul Amin Martapura

Pendapatan yang harus
diterima (D)
Pendapatan USP (K)

Rp 10.186.000

Berdasarkan Tabel 6 pendapatan
yang disajikan pada laporan keuangan, jumlah pendapatan sebelum koreksi sebesar Rp
33.000.000 dan setelah koreksi sebesar Rp
36.446.000 berakibat adanya kenaikan pendapatan sebesar Rp 3.446.000
Implikasi Penelitian
Pendapatan dalam suatu periode
akuntansi merupakan informasi yang sangat
penting bagi manajemen untuk mengambil
langkah-langkah selanjutnya dalam mengembangkan usaha suatu perusahaan.
Pada koperasi, pendapatan juga merupakan sesuatu yang sangat besar artinya.
Bukan hanya penting bagi pengurus atau
manajer untuk melakukan analisa dan langkah-langkah strategis, tetapi anggotapun
mempunyai kepentingan terhadap informasi
pendapatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi.
SHU suatu koperasi sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan. Jika
pendapatan lebih besar dari beban operasional, maka atas perhitungan tersebut setelah dipotong pajak akan diperoleh keuntungan yang dapat dipergunakan untuk:
1. pemupukan modal usaha koperasi,
2. digunakan kepada anggota sesuatu
peraturan pembagian SHU, dan
3. membiayai kegiatan lain yang menunjang usaha koperasi.
Kesalahan dalam mengklasifikasikan
pendapatan dalam suatu koperasi tentang
periode akuntansi akan menghasilkan informasi yang keliru dan dapat menyesatkan
manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Penyajian laporan keuangan Koperasi
BMT Khairul Amin Martapura khususnya
menyangkut pendapatan USP tidak sesuai
dengan SAK. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan tidak relevan bagi pengurus dalam mengambil keputusan untuk

Rp 10.186.000

Berdasarkan jurnal di atas, pendapatan USP dan cadangan tahun buku 2008
telah mengalami kenaikan.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Dalam menetapkan pendapatan terutama USP, Koperasi BMT Khairul Amin di
Martapura menggunakan metode cash
basis, yakni pendapatan baru diakui setelah transaksi uang secara tunai. Pengakuan pendapatan ini bertentangan
dengan SAK.
2. Usaha warung serba ada (warserda),
usaha kantin, usaha sewa kontrak keramba ikan, dan penjualan pulsa sudah
menerapkan metode accrual basis.
3. Sebagai akibat dari metode cash basis
maka pendapatan USP yang diakui oleh
Koperasi BMT Khairul Amin di Martapura
tahun buku 2012 terdapat selisih Rp
3.446.000.
Berdasarkan kesimpulan di atas,
saran dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Koperasi BMT Khairul Amin disarankan
untuk membuat perkiraan baru yaitu perkiraan pendapatan yang masih harus diterima secara accrual basis untuk mencatat pendapatan yang akan diterima di
tahun selanjutnya. Selain itu, Koperasi
BMT Khairul Amin disarankan untuk
membuat bukti memorial pada tanggal
31 Desember 2012 untuk mencatat adanya pendapatan yang masih harus diterima pada tahun selanjutnya.
2. Untuk pembetulan laporan keuangan
khususnya dalam menentukan pendapatan tahun buku 2012, disarankan Koperasi BMT Khairul Amin di Martapura melakukan koreksi dengan menggunakan
jurnal koreksi satu tahun berjalan 2012
dan seterusnya.
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