
 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pemberian dan pelunasna kredit yang dilakukan oleh koperasi 

baik kepada anggota maupun masyarakat umum tidak terlepas dengan 

adanya permasalahan terkait dengan kredit bermasalah atau kredit macet. 

Kredit macet merupakan masalah yang timbul karena adanya anggota yang 

tidak membayar kewajibannya dan adanya indikasi penerapan prosedur 

pemberian dan pelunasan kredit yang ternyata menyimpang yaitu kurangnya 

ketelitian dan keseriusan pada saat melakukan analisis kredit (Pratiwi, 2012). 

Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak koperasi terutama pada unit 

simpan pinjam karena adanya calon anggota yang tidak memenuhi kriteria 

dapat dipenuhi kreditnya oleh pihak koperasi. 

Seiring dengan adanya perkembangan dalam bidang usaha yang semakin 

pesat dan cepat, banyak bermunculan jasa penyedia modal seperti perbankan 

maupun koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit simpan 

pinjam yang menawarkan berbagai fasilitas pelayanan kredit. Dengan adanya 

jasa penyedia modal tersebut dapat membantu jalannya perekonomian 

masyarakat baik digunakan untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan 

sehari-hari. Salah satu jasa penyedia modal adalah koperasi unit desa dau. 

Koperasi  unit desa dau  merupakan koperasi unit desa yang memiliki 

beberapa unit usaha diantaranya unit pertokoan, rekening listrik dan unit 

simpan pinjam.  Unit simpan pinjam merupakan unit yang berfungsi untuk 
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memberikan pelayanan dan manfaat  dalam hal penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana maupun penyakuran dana dalam bentuk pemberian kredit 

dengan proses yang mudah cepat dan nyaman. Aktivitas dari unit simpan 

pinjam adalah memberikan pinjaman atau kredit berupa kredit uang kepada 

anggota maupun calon anggota. Dalam menjalankan aktivitas pemberian dan 

pelunasan kredit pada unit simpan pinjam memiliki resiko yang cukup besar 

yaitu apakah dan dan bunga dari pemberian kredit kepada anggota maupun 

masyarakat umum akan dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian 

pinjaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Pratiwi, 2012). 

Dimana pengembalian dana dan bunga melalui  pembayaran angsuran 

merupakan sumber dana yang akan diputar kembali untuk pemberian kredit 

pada calon anggota baru. 

Saat ini kegiatan perkreditan yang dijalankan oleh unit simpan pinjam 

koperasi unit desa dau mengalami kendala terkait dengan kredit macet, 

dimana kredit macet yang terjadi ditimbulkan karena adanya anggota yang 

membayar angsuran kredit melebihi batas waktu yang ditentukan dan adanya 

penerapan prosedur analisis pemberian pinjaman yang tidak berjalan dengan 

baik karena kurang pengawasan dari atas maupun pengawas kredit. Hal ini 

mendorong pihak unit simpan pinjam untuk memperbaiki sistem dan 

prosedur pemberian dan pelunasan kredit serta perlu adanya seleksi secara 

ketat pada pengajuan permohonan kredit. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka keberadaan suatu sistem yang 

baik dan memadai dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, 

sistem tersebut adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi 

akuntansi merupakan kumpulan dari sumber daya, seperti manusia dan 

peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan atau data  
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lainnnya menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2006:13). Sistem 

informasi akuntansi berfungsi untuk menyampaikan informasi yang 

dibutuhkan oleh manajemen perusahaan, menyediakan informasi bagi pihak 

luar, menyempurnakan kontrol melalui organisasi, prosedur-prosedur, cara 

lain untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan dan mengurangi biaya 

penyelenggaraan administrasi ke tingkat yang lebih rendah daripada nilai 

manfaantnya (Anggraeni, 2012). 

Dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemberian dan pelunasan 

kredit yang mempunyai resiko akan kesalahan dalam penerapan prosedur 

maka sistem informasi akuntansi yang baik. System informasi akuntansi 

yang baik adalah sistem  yang memadai, sesuai dengan fungsi, dokumen dan 

catatan yang digunakan, mampu dijadikan sebagai alat pengendalian internal 

yang efektif guna mencegah terjadinya tindakan kecurangan maupun 

penyelewengan yang dilakukan oleh bagian-bagian yang terkait, serta untuk 

mencegah terjadinya pembayaran angsuran kredit yang dibayarkan tidak 

tepat waktu atau melewati batas waktu yang telah disetujui bersama. Selain 

itu dengan adanya sistem informasi yang baik dapat mempermudah 

karyawan dan calon anggota dalam memahami dan mengerti syarat-syarat 

yang harus dipenuhi, prosedur pemberian dan pelunasan kredit serta dalam 

pengajuan kredit, mempermudah karyawan memahami fungsi dan tugasnya 

dengan jelas, serta mempermudah dalam mengambil keputusan terkait 

dengan pemberian kredit (Firdaus, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pemberian dan  
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karena penerapan sistem informasi akuntansi diperlukan untuk meningkatkan 

pengendalian terhadap prosedur pemberian dan pelunasan kredit yang 

dijalankan dan untuk meminimalisir adanya kredit macet. 

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi pemberian dan pelunasan kredit

pada unit simpan pinjam Koperasi Unit Desa “Dau”?

2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi pemberian dan pelunasan

kredit pada unit simpan pinjam Koperasi Unit Desa “Dau”sudah berjalan

dengan efektif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pemberian dan 

pelunasan kredit pada unit simpan pinjam Koperasi Unit Desa “Dau”. 

2. Untuk menganalisis kefektifan penerapan sistem informasi akuntansi

pemberian dan pelunasan kredit pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit

Desa Dau

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi

tentang sistem informasi akuntansi pemberian dan pelunasan kredit bagi

peneliti selanjutnya.

2. Bagi Koperasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi terutama pada

pemberian dan pelunasan kredit yang teah dijalankan oleh koperasi.


