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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Menurut Schaars dalam Subandi (2013), koperasi adalah suatu badan 

usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah 

juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar 

nirlaba atau atas dasar biaya. Berdasarkan jenis usahanya terdapat berbagai 

macam bentuk koperasi di Indonesia, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa 

(KUD). KUD merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari penduduk desa. 

KUD merupakan bentuk badan usaha yang sangat tepat untuk didirikan di 

wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan di wilayah pedesaan cenderung terdiri dari 

masyarakat ekonomi lemah. Dalam pengembangannya, KUD resmi dibantu oleh 

pemerintah agar dapat membangun kesejahteraan yang merata melalui 

pembangunan dibidang ekonomi. Salah satu upaya KUD dalam pemerataan 

kesejahteraan  masyarakat yaitu melalui pemberian kredit. Dengan adanya 

pemberian kredit ini maka masyarakat dapat terbantu dalam pembiayaan 

usahanya. 

KUD Dadi Jaya Purwodadi Kab. Pasuruan merupakan salah satu koperasi 

yang didirikan dengan berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat 

sekitar. Koperasi ini dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang 

dihadapi oleh kelompok usaha kecil yang ada di Purwodadi dan sekitarnya. 

Kegiatan operasional KUD Dadi Jaya terdiri dari beberapa unit usaha yaitu Unit  

Sapi Perah, Unit Simpan Pinjam dan Unit Perdagangan Umum dan Jasa. 
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Pada tahun 1981 KUD Dadi Jaya mendapatkan bantuan berupa sapi perah 

sebanyak 25 ekor dari bantuan presiden. Dari hasil bantuan ini, sapi perah 

dikembangbiakkan oleh para anggota sapi perah dan kemudian diambil susunya. 

Susu yang dihasilkan oleh sapi perah ini nantinya disetorkan pada KUD Dadi Jaya 

setiap harinya. Dari hasil penyetoran susu tersebut, maka anggota akan 

mendapatkan upah setiap bulannya. Pada kegiatan simpan pinjam, KUD Dadi 

Jaya hanya melayani pemberian kredit kepada anggotanya saja. Pada kegiatan 

perdagangan umum dan jasa, KUD Dadi Jaya mendirikan waserda untuk 

mempermudah anggota dan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya dan jasa pembayaran listrik untuk mempermudah anggota dan 

masyarakat dalam melakukan pembayaran listrik. 

Dalam kegiatan simpan pinjam, manajemen sering dihadapakan pada 

masalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan 

kredit yang diajukan oleh anggota. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi 

yang baik agar dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan 

dengan tepat. Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan oleh manajemen 

adalah sistem informasi akuntansi. 

Informasi  akuntansi   merupakan  bagian  yang  penting  karena  berkaitan  

dengan data keuangan dalam organisasi. Agar data keuangan yang  ada  dapat  

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak manajemen, maka diperlukan suatu sistem. 

Sistem tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengolah data akuntansi 

organisasi, sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh 

manajemen. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik pada koperasi, 

tentunya dapat meminimalisir adanya kesalahan maupun penyimpangan dalam  
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pelaksaan penyaluran kredit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “EVALUASI SISTEM PEMBERIAN DAN 

PELUNASAN KREDIT PADA KUD DADI JAYA PURWODADI 

KABUPATEN PASURUAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi pemberian dan pelunasan kredit 

pada KUD Dadi Jaya Purwodadi Kab. Pasuruan? 

2. Apakah pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemberian dan pelunasan 

kredit pada KUD Dadi Jaya Purwodadi Kab. Pasuruan sudah efektif? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi luasnya penjabaran dan pembahasan mengenai sistem 

pemberian dan pelunasan kredit ini, maka penulis membatasi masalah pada 

pelaksanaan sistem pemberian dan pelunasan kredit pada Unit Simpan Pinjam 

KUD Dadi Jaya Purwodadi Kab. Pasuruan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi  penerapan  sistem  informasi  akuntansi  pemberian  dan   
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pelunasan  kredit  pada KUD Dadi Jaya Purwodadi Kab. Pasuruan. 

2. Menilai efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi pemberian dan 

pelunasan kredit pada KUD Dadi Jaya Purwodadi Kab. Pasuruan. 

  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperdalam  pemahaman bagi 

peneliti dan pembaca mengenai Sistem Informasi Akuntansi dan untuk menambah 

pengetahuan mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam kegiatan 

pemberian dan pelunasan kredit pada badan usaha koperasi. 

 

 


