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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Informasi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi 

perusahaan. Informasi merupakan produk dari sistem informasi. Sistem 

informasi akuntansi yaitu suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya 

(manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) 

menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

Salah satu sistem informasi akuntansi yang sangat dibutuhkan dalam 

dunia bisnis, khususnya dalam bidang jasa keuangan adalah sistem informasi 

akuntansi perkreditan. Keberadaan sistem informasi akuntansi perkreditan 

dalam perusahaan diperlukan oleh nasabah untuk mempermudah memahami 

dan mengerti syarat-syarat suatu prosedur dalam proses pengajuan kredit, 

sedangkan karyawan-karyawan perusahaan yang menangani kredit akan dapat 

memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas, dan pihak manajemen akan 

dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan karena keputusan yang 

diperoleh sudah jelas dan akurat. 

Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam semakin penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam 

menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam 

upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan 

mengembangkan usaha. Selain sebagai alternatif sumber mendapatkan dana, 



 2

unit simpan pinjam juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan 

dana. 

 Salah satu kegiatan Koperasi Simpan Pinjam adalah memberikan kredit. 

Kredit mempunyai sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Bahaya yang 

timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik 

sebagian maupun seluruh. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian 

bagi Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Oleh karena itu manajer Koperasi 

Simpan Pinjam harus mengadakan seleksi terhadap permohonan kredit yang 

diajukan oleh debitur. Manajer Koperasi Simpan Pinjam dalam melakukan 

analisis persyaratan permohonan kredit yang diajukan oleh para nasabah, 

maka diperlukan suatu Sistem Informasi Akuntansi dalam pengajuan kredit 

yang benar-benar sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ada dan setelah 

pengajuan hak dianalisis persyaratannya maka diperlukan tindakan 

pengawasan agar resiko yang terdapat dalam pemberian kredit dapat 

diminimalisir oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam. 

Hal ini menjadi acuan untuk pihak kreditur agar mengelola dengan 

lebih baik lagi dan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian, karena akan 

menyebabkan kinerja operasional Unit Simpan Pinjam menjadi buruk 

sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha di kemudian hari. 

Oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan pengawasan kredit yang dapat 

mendukung pengendalian kredit yang baik sehingga Sistem Informasi 

Akuntansi sejak tahap pengajuan kredit sampai dengan pelunasan menjadi 

jelas. 
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Koperasi “Ngantang” merupakan lembaga keuangan mikro atau 

koperasi simpan pinjam, koperasi ini menjadi salah salah satu alternatif bagi 

masyarakat untuk mendapatkan dana guna meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, koperasi ini sebagian besar melayani kredit modal usaha. Di dalam 

Koperasi “Ngantang” Kec. Ngantang saat ini menurut sumber yang didapat 

bahwa di dalam koperasi juga pernah terdapat nasabah melakukan kredit 

macet, hal ini dibuktikan bahwa menurut petugas lapangan Koperasi 

“Ngantang” pernah melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara 

mendatangi rumah dari nasabah tersebut karena melampaui batas jatuh tempo 

pembayaran kredit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin membahas 

tentang sistem informasi akuntansi pada koperasi simpan pinjam untuk 

menjadi bahan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul  “Analisis 

Sistem Informasi Akuntansi Kredit Untuk Meminimalisasi Kredit Macet 

Pada Koperasi “Ngantang” Kec. Ngantang. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi kredit yang diterapkan oleh 

Koperasi “Ngantang”? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi kredit yang diterapkan sudah 

meminimalisasi kredit macet pada Koperasi “Ngantang”? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari keluasan masalah maka penulis melakukan 

penelitian mengenai sistem informasi akuntansi perkreditan, khususnya pada 

kredit modal usaha pada tahun 2014. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitin ini 

adalah: 

1. Untuk mndeskripsikan sistem informasi akuntansi kredit yang diterapkan 

oleh Koperasi “Ngantang”.  

2. Untuk menganalisis apakah sistem informasi akuntansi yang diterapkan 

koperasi kredit pada Koperasi “Ngantang” sudah dapat meminimalisasi 

kredit macet. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana untuk 

menambah dan pengembangan pengetahuan dalam membuat suatu karya 

tulis ilmiah, khususnya mengenai perkreditan Koperasi “Ngantang” Kec. 

Ngantang. 

2. Koperasi   

Diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan 

informasi dan masukan bagi instansi koperasi khususnya Koperasi 

“Ngantang”. 


