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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena 

mencakup berbagai bidang diantaranya hukum, ekonomi, dan politik. 

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis 

yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat 

cepat dan dinamis. Dunia usaha khususnya sektor usaha kecil dan menengah 

menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mendorong 

pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan 

hidup masyarakat. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik usaha kecil 

maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih 

meningkatkan eksistensi usahanya. Salah satu masalah yang umumnya menjadi 

penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah (Papalangi, 

2013) 

Sistem pengendalian intern merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern serta 

sistem informasi akuntansi dibutuhkan untuk kelancaran proses pemberian 

kredit (Salim, 2015). Dalam kelancaran proses pemberian kredit yang 

ditunjang oleh sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi akan 

mempermudah transaksi kredit bagi kreditur dan juga debitur. 
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Hamel (2013) Menyatakan pengendalian intern adalah salah satu cara 

yang digunakan untuk mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi 

kemungkinan piutang tak tertagih, dengan adanya pengendalian piutang dapat 

meminimalisasi kerugian yang di akibatkan piutang tak tertagih. Piutang tak 

tertagih dalam istilah lembaga keuangan adalah kredit macet. Kredit macet 

akan merugikan bagi koperasi simpan pinjam, maka dari itu diperlukan 

penerapan sistem pengendalian interna untuk mengurangi risiko yang akan 

dihadapi.   

Menurut Hindarto et al. (2014) Sistem pemberian kredit  bertujuan untuk 

memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah. 

Serta memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit 

tersebut. Dalam hal ini diperlukan sistem pengajuan kredit yang baik agar 

nasabah dapat dengan mudah mengerti dan memahami prosedur serta syarat-

syarat untuk mengajukan kredit. Disamping itu, karyawan bagian ini akan 

dapat memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas dan pihak manajemen akan 

dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan karena informasi yang 

diperoleh jelas dan akurat. Agar tidak terjadi penyelewengan dan 

penyalahgunaan sistem, diperlukan suatu pengendalian intern sebagai fungsi 

kontrol dan pengendalian dari sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah 

didesain dapat diimplementasikan dengan baik, tidak dislahgunakan untuk hal-

hal yang dapat merugikan perusahaan. 
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Berdasarkan pedoman management risiko kredit pada Koperasi Simpan 

Pinjam Karya Utama Pasuruan, Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama 

merupakan koperasi yang bergerak dijasa simpan pinjam keuangan. Koperasi 

Simpan Pinjam karya Utama memiliki usaha pokok dalam bidang 

pengkreditan, dimana potensi risiko kegagalan kredit atau kredit macet adalah 

masalah paling utama dalam pergerakan usaha koperasi tersebut. Maka dari itu 

untuk menghindari potensi kredit macet perlu diterapkan sistem pengendalian 

internal pemberian kredit diamana Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama 

Pasuruan menggunakan manajemen resiko kredit sebagai sistem pengendalain 

internal dengan menerapkan prinsip 5C. Meskipun demikian kredit macet tidak 

dapat dihindari oleh pihak koperasi sendiri. Hal ini dapat diketahui 

keterangangan dari formulir pemberian kredit. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas dan gambaran 

umum dari obyek penelitian serta mengingat pentingnya sistem pengendalian 

internal pemberian kredit yang mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan 

dicapai oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Pasuruan dan menguatkan 

sistem pengendalian internal pemberian kredit supaya berjalan sesuai yang 

diinginkan maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN 

KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA UTAMA 

PASURUAN”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada 

Koperasi Simpan pinjam Karya Utama Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan sistem 

pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya 

Utama Pasuruan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai peran dan bermanfaat dalam 

perkembangan ilmu ekonomi kedepannya, khususnya di bidang akuntansi. 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari peneletian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu 

Akuntansi, khususnya dalam kajian tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemberian Kredit serta mampu menambah dan memperluas pengetahuan 

mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit pada koperasi 

simpan pinjam Karya Utama Pasuruan. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil analisa 

mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang 

telah diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Pasuruan. 



5 
 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

bagi lembaga terkait untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pada 

Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit yang telah diterapkan 

dengan tujuan Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama terhindar dari 

masalah paling umum yang biasa dihadapi oleh lembaga keuangan yaitu 

kredit macet. 

 

 

 

 

 

 


