ABSTRAK
Nurhaliza. 15510053. Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi
Karyawan PT.PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian akuntabilitas laporan
keuangan koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) berdasarkan analisis-analisis
penerapan SAK ETAP dan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah sehingga dapat diketahui apakah akuntabilitas laporan keuangan
tersebut sudah berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,
koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu
metode untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian
menginterpretasikannya dan
menganalisanya sehingga dapat memberikan
informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik
wawancara dan teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder.
Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan akuntabilitas laporan keuangan
koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) telah disajikan sesuai Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah karena sudah sesuai dengan
elemen-elemen dalam Penerapan Akuntabilitas Koperasi Aspek Keuangan tetapi
belum sesuai dengan SAK ETAP koperasi karena laporan keuangan koperasi
karyawan PT. PLN (PERSERO) hanya menyajikan laporan keuangan neraca dan
laporan perhitungan sisa hasil usaha sedangkan di dalam SAK ETAP menyajikan
laporan keuanga neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan
ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kesesuaian SAK ETAP tersebut dapat
meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengurus koperasi dan itu termasuk
aspek akuntabilitas laporan keuangan.
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