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ABSTRACT 

 The research examined the level of employee comprehension of rural banks against 

Financial Accounting Standards Entity without Public Accountability (SAK ETAP). The purpose 

of this study to know the level of employee comprehension of rural banks against SAK ETAP. 

This research uses the rural bank employee as sample. The sampling  technique in this research 

used convenience sampling method. The research methodology use a questionnaire that will be 

tabulated using descriptive analysis. 

 Based on the analysis,conclusions and results obtained from this research that is the 

rural bank employees have a high comprehension level against SAK ETAP. these results are 

supported by higher education and training of the respondentshave been followed, such as SAK 

ETAP and accounting guidelines for the rural bank. 

 

Key words : comprehension, financial accounting standards, entity without accountability 

public, rural bank 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka peningkatan transparansi 

kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dan penyusunan laporan keuangan 

BPR yang relevan, komprehensif, andal dan 

dapat diperbandingkan, maka Ratna E. 

Aminaty selaku Direktur Direktorat Kredit, 

BPR, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) Bank Indonesia (BI) mewajibkan 

BPR untuk menyusun dan juga menyajikan 

laporan keuangan berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan 

bagi BPR. Dengan diberlakukannya Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi 

entitas yang memiliki akuntabilitas publik 

yang signifikan, sepanjang otoritas 

berwenang mengatur penggunaan SAK 

ETAP dimaksud, Bank Indonesia 

menerbitkan Surat Edaran No. 11/37/DKBU 

pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai 

dasar hukum penggunaan SAK ETAP bagi 

BPR. Saat ini sedang dilakukan finansial 

penyusunan Pedoman Akuntansi bagi BPR 

PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA 

AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA PEGAWAI BANK 

PERKREDITAN RAKYAT 
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(PA-BPR) yang disusun bersama oleh Bank 

Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

dan industri BPR. Bank Indonesia juga 

mengeluarkan Surat Edaran No. 

12/14/DKBU pada tanggal 1 Juni 2010 

sebagai pedoman pelaksanaan SAK ETAP 

bagi BPR perihal Pelaksanaan Pedoman 

Akuntansi BPR. 

 Ahmad Waluyo, Eny Suprapti, dan 

Satria Budi (2011) telah melakukan sebuah 

penelitian yang mengemukakan bahwa 

dalam perlakuan akuntansi penyajian 

laporan keuangan harus terdapat unsur-unsur 

identification, measurement, recognation, 

valuation dan presentation agar sebuah 

laporan keuangan memberikan informasi 

yang relevan bagi pengguna laporan 

keuangan sesuai kondisi pada masing-

masing BPR. Apabila BPR telah 

menggunakan unsur-unsur tersebut di dalam 

laporan keuangannya serta berpedoman pada 

SAK ETAP yang berlaku dan juga pada 

Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR), BPR 

akan merasakan dampak baik dari penyajian 

laporan keuangan tersebut. Sedangkan 

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat 

Indonesia (PERBARINDO), Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan 

Indonesia (DSAK-IAI), dan Bank Indonesia 

memandang bahwa SAK ETAP dapat 

menjadi acuan bagi BPR. Hal tersebut 

dikarenakan SAK ETAP sesuai dengan 

kebutuhan BPR dan tidak terlalu banyak 

mengalami perubahan. Pemberlakuan SAK 

ETAP mulai awal tahun lalu dirasakan telah 

memberi manfaat bagi industri BPR. 

Dengan SAK ETAP ini, pelaporan keuangan 

BPR menjadi transparan, komprehensif dan 

relevan (Bali Post, 14 Maret 2011). Untuk 

itu, jika pada tahun buku 2011 BPR belum 

menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan 

keuangannya, maka laporan kuangan BPR 

yang bersangkutan terancam dinilai sebagai 

laporan keuangan yang tidak wajar dalam 

laporan akuntan independen.  Berdasarkan 

latar belakang, maka perumusan masalah 

penelitian ini, adalah : Bagaimana 

pemahaman para pelaku usaha kecil dan 

menengah terhadap akuntansi yang 

berdasarkan standar akuntansi keuangan 

entitas tanpa akuntabilitas publik.  Penelitian 

ini bertujuan untuk meneliti pemahaman 

para pegawai Bank Perkreditan Rakyat 

standar akuntansi keuangan entitas tanpa 

akuntabilitas publik (SAK ETAP). 

KERANGKA TEORITIS 

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut 

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Tujuan dari Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) ialah sebagai penunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, 

penumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak.  Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) memiliki fungsi sebagai 

penghimpun dan juga penyalur dana 

masyarakat. Sasaran yang dituju oleh Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) ialah untuk 

melayani kebutuhan para petani, nelayan, 

pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan 

pensiunan. Hal tersebut dikarenakan sasaran 

tersebut belum terjangkau oleh bank umum. 

Di dalam melaksanakan usahanya BPR 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. 

a. Usaha BPR 

Usaha BPR meliputi usaha untuk 

menghimpun dan menyalurkan dana dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. 

 Keuntungan BPR diperoleh dari 

spread effect dan pendapatan bunga. Adapun 

usaha-usaha BPR adalah : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, 
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dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.  

2. Memberikan kredit. 

3. Menyediakan pembiayaan bagi 

nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah. 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat 

deposito, dan/atau tabungan pada 

bank lain. SBI adalah sertifikat yang 

ditawarkan Bank Indonesia kepada 

BPR apabila BPR mengalami over 

likuiditas. 

b. Usaha yang Tidak Boleh 

Dilakukan BPR 

Ada beberapa jenis usaha seperti yang 

dilakukan bank umum tetapi tidak boleh 

dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh 

dilakukan BPR adalah : 

1. Menerima simpanan berupa giro. 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam 

valuta asing. 

3. Melakukan penyertaan modal dengan 

prinsip prudent banking dan concern 

terhadap layanan kebutuhan 

masyarakat menengah ke bawah. 

4. Melakukan usaha perasuransian. 

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha 

sebagaimana yang dimaksud dalam usaha 

BPR. 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 

Dalam SAK-ETAP paragraf 1.1 (IAI, 2009) 

mengungkapkan bahwa yang dimaksud 

entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan 

entitas yang: 

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik 

signifikan. 

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk 

tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal. 

Contoh pengguna eksternal adalah 

pemilik yang tidak terlibat langsung 

dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan 

lembaga pemeringkat kredit. 

 Paragraf 1.2 lebih memperjelas lagi 

yang termasuk dalam entitas memiliki 

akuntabilitas publik signifikan, jika: 

a. Entitas telah mengajukan pernyataan 

pendaftaran, atau dalam proses 

pengajuan pertanyaan pendaftaran, pada 

otoritas pasar modal atau regulator lain 

untuk tujuan penerbitan efek di pasar 

modal, atau 

b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas 

sebagai fidusia untuk sekelompok besar 

masyarakat, seperti bank, entitas 

asuransi, pialang dan atau pedagang 

efek, dana pensiun, reksa dana dan bank 

investasi. 

 Iman dan Tri (2009) mengungkapkan 

kebijakan bahwa akuntansi SAK-ETAP di 

beberapa aspek dirasa lebih ringan daripada 

PSAK, maka ketentuan transisi dari PSAK 

menjadi SAK-ETAP ini cukup ketat. Pada 

bab 29 misalnya disebutkan bahwa pada 

tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 

Januari 2011, entitas yang memenuhi 

persyaratan untuk menerapkan SAK-ETAP 

dapat menyusun laporan keuangan tidak 

berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan 

PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan 

secara konsisten. Entitas tersebut tidak 

diperkenankan untuk kemudian menerapkan 

SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan 

keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 

Januari 2011, perusahaan yang memenuhi 

definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

harus memilih apakah akan tetap menyusun 

laporan keuangan menggunakan PSAK atau 

beralih menggunakan SAK-ETAP. 

Pemahaman SAK-ETAP pada BPR 

 Pengertian BPR berdasarkan 

Undang-Undang Perbankan adalah bank 

yang memiliki kegiatan usaha terbatas 

dengan transaksi yang sederhana. 

Keterbatasan ini diberikan kepada BPR 

terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR 

kepada usaha mikro kecil dan menengah 
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serta sekitar. Oleh karena itu, pada tanggal 

19 Maret 2009, Dewan Standar Aluntansi 

Keuangan (DSAK) mengesahkan SAK-

ETAP. SAK-ETAP adalah PSAK yang 

disederhanakan dengan pilihan pada 

alternatif standar yang lebih sederhana 

dengan penyederhanaan pengukuran dan 

mengurangi pengungkapan. Di samping itu, 

SAK-ETAP merupakan standar yang berdiri 

sendiri secara keseluruhan (stand alone), 

yang artinya hanya mengacu pada buku 

SAK-ETAP itu sendiri tidak mengacu pada 

PSAK kecuali pada transaksi yang belum 

diatur dalam SAK-ETAP. 

 Kesederhanaan SAK-ETAP ini 

dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa 

akuntabilitas publik yang tujuan dari laporan 

keuangannya adalah karakteristik kualitatif 

informasi dalam laporan keuangan yang 

dapat dipahami, relevan, materialitas, 

keandalan substansi mengungguli bentuk, 

pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat 

dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan 

antara biaya dan manfaat. 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana tingkat pemahaman 

akuntansi menurut pelaku UKM dan apakah 

pemahaman akuntansi pelaku UKM sesuai 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 

Gambar 1 

Kerangka Pikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

METODE PENENELITIAN 

Rancangan Penenlitian 

 Penelitian ini termasuk penelitian 

opini (opininon research). Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2011:29), 

penelitian opini merupakan penelitian 

terhadap fakta berupa opini atau pendapat 

orang (responden). Data yang diteliti dalam 

penelitian ini berupa pendapat responden 

secara individual yaitu pendapat para 

pegawai BPR tentang pemahaman SAK-

ETAP. 

Insrument Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa 

instrumen penelitian berupa kuesioner 

dengan menggunakan skala pengukuran 

dalam bentuk skala likert dan skala nominal 

(kategori dan dikotomi). Responden diminta 

menjawab pertanyaan seputar pemahaman 

SAK-ETAP, tingkat pendidikan responden, 

pengalaman atau lama bekerja responden, 

dan pelatihan yang telah diikuti responden. 

Populasi, Sampel, dan teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada 

di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Populasi 

tersebut didapatkan dari alamat BPR yang 

terdapat pada Laporan Keuangan Publikasi 

yang dimiliki oleh Bank Indonesia, terdapat 

15 BPR di Surabaya dan 71 BPR di 

Sidoarjo. 

 Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode convenience 

sampling yakni menyebarkan kuesioner 

pada responden yang ditemui dan untuk 

responden yang lokasinya tidak dapat 

dijangkau oleh peneliti akan dilakukan 

survei secara tidak langsung, yaitu dengan 

mengirimkan kuesioner melalui surat kepada 

responden. 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, sebelum data diolah 

maka terlebih dahulu dilakukan pengujian 

instrumen untuk mengidentifikasi 

PSAK 50 dan PSAK 

55 

BPR 

Dasar Hukum 

SAK ETAP 

Pemahaman 

Surat Edaran No. 

11/37/DKBU 

yang dikeluarkan 

oleh 

Bank Indonesia 



 

 

5 

 

pemahaman SAK ETAP. Tehnik dalam 

penelitian ini adalah  : 

1. Mengidentifikasikan responden. 

2. Membagikan kuesioner kepada 

responden. 

3. Melakukan tabulasi data yang telah 

diterima 

4. Melakukan analisis deskriptif 

berdasarkan jabatan, jenis kelamin 

(gender), pendidikan, pengalaman, 

omzet, SDM, serta pelatihan. 

5. Melakukan analisis deskriptif terhadap 

kuesioner. 

6. Melakukan pengujian kualitas data 

dengan menggunakan uji validitas dan 

uji reliabilitas untuk melihat apakah 

data yang diperoleh dari responden 

dapat menggambarkan secara tepat 

konsep yang diuji.  

7. Melakukan analisis deskriptif terhadap 

responden. 

8. Menginterpretasikan hasil pengujian. 

9. Melakukan analisis dan pembahasan. 

10. Membuat kesimpulan atas hasil 

pengujian. 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

Subyek pada penelitian ini merupakan 

responden yang bekerja pada Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) di Surabaya dan 

Sidoarjo. Data yang diperoleh merupakan 

data yang didapatkan melalui penyebaran 

kuesioner dan hasil dari pengumpulan data 

tersebut selanjutnya akan dianalisa. 

Penyebaran kuesioner dilakukan peneliti 

kepada 41 Bank Perkreditan Rakyat dari 

data yang tersedia pada alamat Bank 

Perkreditan Rakyat yang didapatkan dari 

situs resmi milik Bank Indonesia terdapat 86 

Bank Perkreditan Rakyat yang tersebar di 

Surabaya dan Sidoarjo (lampiran 2) yang 

terdiri dari 15 Bank Perkreditan Rakyat di 

wilayah Surabaya dan 71 Bank Perkreditan 

Rakyat di wilayah Sidoarjo yang terdaftar 

pada Bank Indonesia, sehingga diperoleh 

responden sebanyak 35 Bank Perkreditan 

Rakyat yang telah menerima kuesioner dan 

telah mengembalikan, sedangkan sisanya 

sebanyak 6 Bank Perkreditan Rakyat tidak 

mengembalikan kuesioner tersebut. 

Pengiriman kuesioner dilakukan pada akhir 

bulan Mei 2012 dan pengambilan kuesioner 

dibatasi sampai dengan awal bulan Juli 

2012. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan 

suatu instrumen untuk mengungkapkan 

sesuatu yang menjadi objek pengukuran 

yang dilakukan dengan instrumen penelitian 

tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mempu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). 

Teknik korelasi yang digunakan adalah 

Pearson’s Correlation Product Moment 

untuk pengujian dua sisi yang terdapat pada 

program komputer SPSS 19.0 for Windows. 

Hasil uji validitas tersebut bisa dikatakan 

valid jika apabila tingkat probabilitasnya 

lebih kecil dari 0,05. 

Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas dilakukan terhadap 

pernyataan-pernyataan yang sudah valid 

untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran dapat dipercaya atau tetap 

konsisten apabila dilakukan pengukuran 

ulang pada kelompok yang sama dengan alat 

ukur yang sama. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2011:47). Pengujian reliabilitas dianalisis 

dengan menggunakan teknik dari Cronbach 

yaitu Cronbach’s Alpha yang terdapat pada 

program komputer SPSS 19.0 for Windows. 

Sekaran (2000) menyatakan bahwa semakin 

dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti 

butir-butir pernyataan dalam koefisien 

semakin reliabel. Secara umum jika 

keandalan kurang dari 0,60 maka dianggap 

buruk. Keandalan dalam 0,70 bisa diterima, 

dan jika lebih dari 0,80 maka dianggap baik 
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Analisis Deskriptif 

Tujuannya adalah memberikan gambaran 

demografi responden penelitian yaitu umur, 

jenis kelamain, pendidikan terakhir, 

pengalaman, dan karakteristik mengenai 

konstruk penelitian, serta memberikan 

gambaran mengenai UKM yang menjadi 

sampel. Pengolahan data dilakukan secara 

komputerisasi dengan menggunakan 

program SPSS Version 19.0 for windows. 

Deskripsi Variabel 

Berikut tanggapan responden atas butir-butir 

pernyataan dalam kuesioner tentang SAK 

ETAP, jabatan, jenis kelamin, pendidikan, 

pengalaman kerja, pelatihan, omzet usaha, 

SDM, dan media pencatatan. 

Jabatan 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

jabatan responden dalam pekerjaannya. 

Jenis Kelamin 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

jenis kelamin responden. 

Pendidikan 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

responden memiliki pendidikan akhir yang 

telah ditempuh. 

Pengalaman Kerja 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

lamanya pengalaman bekerja responden. 

Pelatihan 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

responden pernah mengikuti pelatihan, 

workshop, ataupun seminar. 

Omzet 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

banyaknya omzet perusahaan per tahun. 

Sumber Daya Manusia 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

banyaknya karyawan yang bekerja pada 

perusahaan tersebut. 

Media Pencatatan 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

media yang dilakukan responden dalam 

mencatat transaksi dan menyusun laoran 

keuangan. 

SAK ETAP 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa 

responden memiliki pemahaman akan 

standar akuntansi keuangan entitas tanpa 

akuntabilitas publik. 

 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana kuesioner dikatakan valid atau 

tidak dengan cara diukur dengan 

menggunakan suatu alat ukur. Imam Ghozali 

(2011, 52) mengatakan bahwa suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

 Dalam penelitian ini untuk mengukur 

validitas pertanyaan dalam kuesioner 

peneliti menggunakan uji validitas yang 

dilakukan dengan melakukan korelasi 

bivariate antar masing-masing skor indikator 

dengan total skor konstruk. Kaidah dalam 

pengambilan keputusannya sebagai berikut : 

a. Setiap butir pertanyaan dinyatakan 

valid apabila ada hubungan antar 

item pertanyaan dengan total 

pertanyaan secara keseluruhan yang 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

di bawah 0,05. 

b. Setiap butir pertanyaan dinyatakan 

tidak valid apabila tidak ada 

hubungan antar item pertanyaan 

dengan total pertanyaan secara 

keseluruhan yang ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi di atas 0,05. 

 Berdasarkan pada hasil pengujian uji 

validitas data dapat dilihat bahwa terdapat 

lima pertanyaan yang tidak valid, yaitu 

pertanyaan nomor 4, 8, 13, 18, dan 28. Taraf 

signifikansi dari lima pertanyaan tersebut di 

atas 0,05. Selain dari kelima pertanyaan 

tersebut skor total menunjukkan hasil 

perhitungan dengan signifikansi di bawah 

0,05 sehinggan dalam pengujian validitas 

untuk pemahaman SAK ETAP akan 

dilakukan penghapusan pertanyaan pada 

pertanyaan yang dinyatakan tidak valid. 
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Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan suatu indikator dari variabel 

ataupun konstruk. Imam Ghozali (2011, 47) 

mengatakan bahwa suatu kuesioner dikatan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Peneliti 

mengukur reliabilitas dengan menggunakan 

cara One Shot atau pengukuran sekali saja. 

Disini  pengukurannya hanya sekali dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Suatu variabel atau 

konstruk dikatakan reliabel atau handal 

apabila memiliki nilai Cronbach’s alpha 

lebih dari 0,70 dan dikatakan tidak reliabel 

apabila memiliki nilai Cronbach’s alpha 

kurang dari 0,70 (Nunnaly, 1994 dalam 

Imam Ghozali, 2011 : 48). 

 

Gambar 2 

Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.874 .903 25 

 

 Pada hasil pengujian validitas data di 

atas  dengan dua puluh lima pertanyaan yang 

dinyatakan valid terlihat bahwa nilai 

Cronbach’s alpha untuk pemahaman SAK 

ETAP sebesar 0,874 sehingga dapat 

dikatakan bahwa pertanyaan yang 

dinyatakan valid pada penelitian ini dalam 

memahami SAK ETAP adalah reliabel atau 

handal dan dapat digunakan sebagai sumber 

analisis lebih lanjut. Hal tersebut 

dikarenakan nilai Cronbach’s alpha pada 

hasil pengujian tersebut > 0,70. 

Analisis Deskriptif 

 Pada tahap analisis data ini peneliti 

hanya ingin memperoleh gambaran 

mengenai pemahaman SAK ETAP yang 

didapatkan dari hasil jawaban responden 

berdasarkan kuesioner yang telah diterima 

dari 35 Bank Perkreditan Rakyat di 

Surabaya dan Sidoarjo. Pengukuran 

pemahaman SAK ETAP ini terdiri dari dua 

puluh lima pertanyaan yang valid yang 

didapat berdasarkan uji validitas. Alat yang 

digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman SAK ETAP adalah melalui 

jumlah tanggapan responden, jumlah 

jawaban terbanyak yang dijawab oleh 

responden, serta persentase validitas. 

 Berdasarkan pengujian deskriptif 

didapatkan bahwa 10 Bank Perkreditan 

Rakyat dari 35 Bank Perkreditan Rakyat 

yang telah menjadi responden dalam 

penelitian ini memiliki tingkat pemahaman 

yang sangat tinggi yaitu > 3,26. Sedangkan 

sisanya sebanyak 25 Bank Perkreditan 

Rakyat memiliki tingkat pemahaman yang 

tinggi yaitu antara 2,51 sampai 3,25. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata 

responden memiliki tingkat pemahaman 

yang tinggi sebesar 3,16 terhadap 

pemahaman SAK ETAP. 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Kesimpulan 
Penelitian ini merupakan penelitian mengenai 

pemahaman SAK ETAP pada Bank Perkreditan 

Rakyat yang menggunakan pegawai Bank 

Perkreditan Rakyat di wilayah Surabaya dan 

Sidoarjo sebagai sampelnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 

tingkat pemahaman responden terhadap SAK 

ETAP. Teknik pengambilan sampel penelitian 

ini menggunakan metode convenience sampling. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 35 

kuesioner hasil dari jawaban responden yang 

bersedia mengisi kuesioner. Analisis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, 

uji validitas dan reliabilitas dengan memakai 

program statistik SPSS Version 19 for Windows. 

 Berdasarkan dari hasil analisis terhadap 

data yang telah diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden memiliki tingkat 

pemahaman SAK ETAP yang tinggi. Hal 

tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan dari 
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sebagai pedoman pelaksanaan SAK ETAP bagi 

BPR perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi 

BPR yang mewajibkan BPR menggunakan SAK 

ETAP serta PA-BPR yang akan menunjang serta 

memudahkan BPR dalam menjalankan 

usahanya. 

Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini yang mungkin bisa 

mengganggu hasil dari penelitian adalah 

sebagai berilut : 

a. Responden yang diperoleh sangatlah 

sedikit. Hal ini disebabkan sedikitnya 

Bank Perkreditan Rakyat khususnya 

di wilayah Surabaya. 

b. Banyaknya responden menolak 

untuk mengisi kuesioner. Hal 

tersebut dikarenakan sibuknya 

direktur maupun karyawan. 

Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka peneliti memberikan saran 

yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya : 

a. Menambahkan ruang lingkup serta 

objek penelitian, seperti Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah sebagai 

objek penelitian dalam penelitian 

selanjutnya. 

b. Perlu dilakukannya kontrol pengisian 

kuisioner dengan cara sebisa 

mungkin mendapat perijinan 

langsung terhadap pihak yang 

bersangkutan dan lebih baik lagi jika 

metode yang digunakan ditambah 

dengan melakukan wawancara secara 

langsung dengan pihak yang 

bersangkutan, sehingga dapat 

memberikan hasil yang berdasarkan 

keadaan sesunguhnya. 
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