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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Salim (2015) Melakukan studi kasus pada PT. Bank Bukopin Manado atas 

pengendalian internal yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. 

Bank Bukopin Manado”. Selama perusahaan menggunakan jaringan proses kredit 

dimana didalamnya membahas formulir pengajuan permintaan kredit, tahap 

analisis, keputusan, realisasi, administrasi, pelayanan purna jual sampai pada 

percepatan jangka waktu pelunasan untuk menambah nominal jumlah kredit dari 

yang sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian pengendalian internal dengan 

menggunakan tahapan analisis yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh 

COSO. Peneliti telah menganalisa kelima unsur pengendalian internal COSO. Dari 

kelima unsur tersebut peneliti tidak menemukan adanya kelemahan pada setiap 

unsur pengendalian internal PT. Bank Bukopin Manado dimana penerapan sistem 

informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit 

dengan proses dan teknik yang sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern 

yang layak dan memadai sesuai dengan teori pengendalian internal oleh COSO. 

Dengan penerapan pengendalian intern yang telah sesuai seperti yang telah 

dijelaskan, maka dari itu pihak bank dapat mengatasi kredit macet dan bank tidak 

akan mengalami kerugian yang besar. Untuk itu pihak bank sebaiknya dapat 

mempertahankan kinerja atau lebih meningkatkan kinerja dari PT. Bank Bukopin 

Manado itu sendiri.  
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Hindarto et al. (2014) Melakukan studi kasus yang dilakukan pada PD. 

BPR. Bank Jombang yang beralamatkan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 26 

Jombang atas sistem pemberian kredit dengan judul “Evaluasi Sistem 

Pemberian Kredit Modal Usaha dan Penerimaan Angsuran Dalam Upaya 

Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Studi Pada Kantor Pusat PD. 

BPR. Bank Jombang”. PD. BPR. Bank Jombang telah menerapkan sistem dan 

prosedur dari sistem pemberian kredit, sistem pencairan kredit sampai dengan 

proses pembayaran dan monitoring. Peneliti menggunakan tahapan analisa 

data yang mengacu pada teori unsur-unsur pengendalian internal oleh 

Mulyadi yang didalamnya terdapat empat unsur pengendalian internal. 

Selama proses penelitian, peneliti juga menyarankan agar mempertimbangkan 

5C pada saat pemberian kredit. Dari keempat unsur-unsur yang telah dianalisa 

peneliti menemukan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem 

pengendalian internal pada PD.BPR. Bank jombang diantaranya terdapat 

perangkapan tugas oleh account officer serta tidak adanya kartu utang. 

Dengan adanya kartu utang maka akan lebih mudah bagi kreditur untuk dapat 

mengetahui jumlah angsuran yang telah dibayar dan berapa nominal saldo 

utang yang masih tersisa. 

Saraswati dan Yadnyana (2014) Melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengembalian 

Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Denpasar”.  Penelitian ini 

dilakukan secara empiris. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Variabel 

terikat yang digunakan yaitu kelancaran pengembalian kredit dengan 
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menggunakan rasio perputaran piutang dan rasio rata-rata periode 

penerimaan. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu struktur pengendalian 

intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan 

akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.  Metode penentuan 

sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: 1) Koperasi 

Simpan Pinjam yang berlokasi di Kota Denpasar, dan 2) Koperasi Simpan 

Pinjam yang mengikuti proses penilaian kesehatan pada tahun 2012. Karena 

dalam penelitian ini menggunakan kuisioner maka diperlukan untuk 

melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dan agar seluruh variabel yang 

digunakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke analisis regresi linear 

berganda dapat dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk 

teknik analisis datanya, dimana hasil penelitian menunjukkan variabel 

lingkungan pengendalian dan informasi komunikasi berpengaruh positif 

terhadap kelancaran pengembalian kredit sedangkan penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian dan pemantauan tidak berpengaruh terhadap kelancaran 

pengembalian kredit pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. 

 Miradewi dan al (2014) Melakukan penelitian tentang “Evaluasi 

Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT.Bank Pembangunan di 

Daerah Bali Kantor Cabang Seririt”. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. 

Bank Pembangunan di Daerah Bali Kantor Cabang Seririt. Untuk mengetahui 
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efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern pemberian kredit tersebut 

dilakukan dengan cara mengevaluasi unsur-unsur dan pelaksanaan sistem 

pengendalian intern pemberian kredit yang telah ditentukan oleh perusahaan.  

Evaluasi pengujian kepatuhan dengan menggunakan attribute sampling, 

metode stop-or-go-sampling meliputi tahap-tahap berikut ini (1) menentukan 

tingkat keandalan dan Desire Upper Precision Limit (DUPL): (2) menentukan 

sampel pertama yang harus diambil. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Pengujian 

kepatuhan dengan menggunakan attribute sampling, metode stop-or-go 

sampling menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan efektif. 

Papalangi (2013) Melakukan penelitan studi kasus yang berjudul 

“Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada 

PT.BRI (Persero) TBK Manado”. PT.BRI (Persero) TBK Manado telah 

mengatur bagaimana prosedur pemberian kredit dari mulai proses 

permohonan kredit usaha, penyelidikan dan analisa kredit, penyampaian 

aplikasi kredit kepada pemutus kredit, persetujuan permohonan kredit, 

perjanjian kredit sampai pada pencairan kredit yang didalamnya telah termuat 

tata aturan dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 

Selanjutnya peneliti membandingkan sistem pengendalian internal dengan 

teori oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Peneliti 
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menganalisa dari unsur pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO 

yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risisko, informasi dan komunikasi, 

aktivitas pengendalian dan pemantauan. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi 

sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal. BRI memiliki sistem 

pengendalian internal dalam perkreditan untuk mencegah adanya 

penyalahgunaan wewenang. BRI menerapkan persyaratan tertentu untuk 

menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut. Hal-hal tersebut membuktikan 

bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Manado telah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat 

mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif. 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1 (Harun, 2013) 

Vol.1 No.3 

September 2013  

Peranan 

Pengendalian 

Internal Pada 

Koperasi Purlina 

Kota Semarang 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengendalian internal 

pada Koperasi Purlina 

Kota Semarang telah 

efektiv.   

2 (Sandi et al., 2015) 

Vol.21 No.2 April 

2015 

Analisis Sistem dan 

Prosedur 

Pemberian Kredit 

Konsumtif Dalam 

Upaya Mendukung 

Pengendalian 

Manajemen Kredit 

(Studi pada 

Koperasi Simpan 

Pinjam Tri Aji 

Mandiri Kota 

Kediri)   

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

sitem dan prosedur 

pemberian kredit 

terdapat beberapa 

kelemahan seperti tidak 

adanya pemisahan 

tugas, penilai jaminan 

serta belum ada fungsi 

internal audit.  

3 (E.L. dan Masruroh, 

2015) 

Vol.1 No. 2 

Peran Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemberian 

Kredit Dalam 

Meminimalisasi 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian 

internal pemberian 

kredit berpengaruh 
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Non Performing 

Loan Pada PT 

Bank Mitraniaga 

Tbk 

negative dan signifikan 

terhadap Non 

Performing Loan. 

4 (Hindarto et al., 

2014) 

Vol.8 No.1 Februari 

2014 

Evaluasi Sistem 

Pemberian Kredit 

Modal Usaha dan 

Penerimaan 

Angsuran dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Pengendalian 

Intern (Studi Pada 

Kantor Pusat PD. 

BPR. Bank 

Jombang)   

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

pengendalian intern 

sistem pemberian kredit 

modal usaha dan 

penerimaan angsuran 

telah terlaksana dengan 

baik, namun dalam 

pelaksanaanyya 

terdapat kelemahan 

perangkapan tugas pada 

account officer dan 

tidak adanya kartu 

angsuran pada debitur 

5 (Papalangi, 2013) 

Vol.1 September 

2013 

Penerapan SPI 

dalam Menunjang 

Efektivitas 

Pemberian Kredit 

UKM pada PT.BRI 

(Persero) Tbk 

Manado 

Sistem pengendalian 

internal yang diterapkan 

tersebut menunjukkan 

sistem pengendalian 

internal yang diterapkan 

telah memenuhi 

sebagian besar unsur-

unsur pengendalian 

internal. BRI 

menerapkan 

persyaratan tertentu 

untuk menjamin 

keamanan atas kredit 

usaha 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan yang diteliti antara lain, adanya 

perangkapan tugas yang ditemukan pada penelitian hal ini dapat 

menyebabkan kecurangan yang dilakukan karyawan untuk bisa memalsukan 

dokumen (Hindarto et al., 2014)  dan (Sandi et al., 2015). Kemudian, struktur 

organisasi belum memisahkan tanggungjawab dengan tegas yang dapat 

menimbulkan penyalahgunaan wewenang   (Sandi et al., 2015) dan (Harun, 
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2013), serta tidak  adanya  kartu angsuran yang digunakan belum bernomor 

urut cetak yang dapat menimbulkan human error karena jumlah nasabah yang 

banyak (Hindarto et al., 2014) dan (Sandi et al., 2015). 

Masalah-masalah lain seperti belum terdapat flowchart proses kredit  

(Harun, 2013) dan belum adanya pemeriksaan mendadak setiap tiga bulan 

sekali hal ini dalam mendukung praktik yang sehat dalam unsur-unsur sistem 

pengendalian internal (Sandi et al., 2015).  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian. Sedangkan persamaan 

dari penelitian terdahulu yaitu untuk menganalisa sistem pengendalian 

internal pemberian kredit untuk menanggulangi adanya risiko gagal kredit. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1.  Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Tamodia (2013) Pengendalian intern harus dilaksanakan 

seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan 

menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan.  Oleh 

kerena itu dibutuhkan menyusun suatu kerangka pengendalian atas sistem 

yang sudah ada pada perusahaan yang  terdiri dari beragam tindakan 

pengendalian yang bersifat intern bagi perusahaan, sehingga manajer dapat 

mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien,  maka dibutuhkan 

suatu pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan kepada  

pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.  
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Menurut (Homgern et al., 2006) menyatakan pengendalian intern adalah 

suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait diterapkan 

oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong karyawan untuk 

mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisisensi operasi dan 

memastikan keandalan pencatatan akuntansi 

Menurut (Mulyadi, 2001) Sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam 

bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank 

tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus 

bank menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan 

manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran 

aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank 

yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para 

pejabat bank. Evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit harus 

sering dilakukan sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan 

dapat segera diketahui. 
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2.  Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal  

Menurut Mulyadi (2001) menyatakan unsur sistem pengendalian 

pengendalian intern  sebagai berikut :  

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Sruktur organisasi merupakan kerangka (framework) 

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi 

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan.  

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan 

biaya. Dalam organisasi dalam setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut.  

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan 

terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin 

praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.    

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otoritasasi dan 

prosedur pancatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktik yang sehat, semua sangat tergantung kepada 

manusia yang melaksanakannya. 
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Komponen pengendalian internal menurut The Commite of Sponsoring 

Organization (COSO) dalam Papalangi (2013) ada lima yaitu : 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 

pengendalian mencakup interigritas dan nilai etika, komitmen 

terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, 

filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian 

wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan sumberdaya manusia. 

b. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan adalah identifikasi, 

analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk 

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, 

yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang 
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dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan 

transaksi entitas. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personil 

tentang bagaiman aktivitas personil tentang bagaimana aktivitas 

mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan 

pekerjaan orang lain. 

e. Pemantauan 

Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja 

pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan termasuk 

mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan 

tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui 

aktivitas pemantauan terus menerus, evaluasi secara terpisah atau 

kombinasi antara keduanya.    

3. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2001) menyatakan tujuan dari pengendalian intern adalah 

untuk memberikan keyakinan pencapaian dalam tiga golongan tujuan 

sebagai:  

a. Keandalan informasi keuangan  

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku  

c. Efektivitas dan efesiensi operasi 

4. Prosedur–prosedur Pengendalian 

    Menurut Bodnar dan Hopwood (1996) Pengertian dari Prosedur-prosedur 

pengedalian adalah kebijakan dan prosedur-prosedur yang tercakup dalam 

lingkungan penegndalian dan sistem akuntansi yang harus ditetapkan oleh 
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manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan 

tertentu akan dapat dicapai. Terdapat banyak pengendalian potensial yang 

dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Umumnya, prosedur-prosedur 

penegdalian yang dimanfaatkan dalam suatu struktur pengendalian intern 

perusahaan dapat dikategorikan sesuai dengan pengendalian akuntansi 

intern. Penegndalian akuntansi intern meliputi rencana organisasi dan 

prosedur-prosedur dan pencatatan-pencatatan yang berhubungan denagn 

penjagaan aktiva dan kelayakan laporan keuangan. Pengendalian akuntansi 

intern dirancang untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan 

tertentu telah sesuai dengan setiap sistem aplikasi yang signifikan di dalam 

organisasi. 

Setiap tujuan pengendalian khusus akan dibahas secara beruntutan. 

Diantantaraya: 

a. Otorisasi Transaksi dan Aktivitas-aktivitas yang memadai. Otorisasi 

membatasi aktivitas transaksi atau kinerja-kinerja hanya pada oran-orang 

yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya transaksi dan aktivitas-

aktivitas yang tidak diotorisasi. Otorisasi yang mencukupi atas transaksi 

dan aktivitas-aktivitas penting jika manajemen menginginkan jaminan 

yang memadai untuk tercapainya tujuan-tujuan pengendalian.  

b. Pemisah Tugas. Pemisah tugas diperlukan untuk mengurangi kemungkinan 

bagi seseorang untuk berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan 

ketidakberesan serta mengoreksinya sendiri. Pemisahan tugas 

diimplementasikan dengan memberikan tanggung jawab otorisasi transaksi, 
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pencatatan transaksi, dan penanganan kredit kepada orang yang berbeda. Untuk 

mencapai pemisahan tugas, tanggungjawab otorisasi transaksi pencatatan, dan 

penanganan fisik aktiva dilakukan oleh fungsi-fungsi yang terpisah. 

c. Pemisahan Otorisasi Dan Pencatatan Transaksi. Pemisahan otorisasi transaksi 

dari pencatatan transaksi mengurangi kemungkinan kekeliruan dan 

ketidakberesan dengan cara menetapkan tanggung jawab terpisah untuk 

fungsi-fungsi otorisasi. Jika setiap fungsi organisasi memegang catatan 

sendiri, tidak akan ada pertanggungjawaban. Tidak akan ada dasar melakukan 

rekonsiliasi dan analisis aktivitas-aktivitas fungsi karena tidak ada jaminan 

seluruh transaksi telah dicatat. Untuk meyakinkan adanya informasi-informasi 

yang tidak menceng, fungsi pencatatan biasanya disentralisasikan dalam 

fungsi terpisah yang dikepalai oleh pengendalier. 

d. Dokumen dan Catatan yang Memadai. Prosedur-prosedur harus 

mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang 

memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan 

kejadian-kejadian secara memadai.  

5. Masalah Perkreditan  

Mantayborbir S (2002) Menyatakan suatu kredit dikatakan bermasalah 

karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan 

kewajibanya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya 

pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok. Berdasarkan 

pernyataan diatas kredit yang bermasalah atau kredit macet akan merugikan 

lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam. 
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Kegagalan kredit dapat terjadi akibat oleh banyak hal, namun menurut 

Kasmir (2000) hal ini dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip 5C. 

Analisis kapasitas (capacity) akan mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

kredit macet akibat hilangnya kemampuan bayar debitur.kapasitas ini adalah 

kemampuan debitur untuk dapat menghasilkan pendapatan. Modal (capital) 

yang dimiliki dan ditanamkan pada suatu usaha, akan dapat mencerminkan 

keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya. Jaminan (collateral) 

dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat kredit 

macet. Jaminan ini diharapkan memiliki cukup nilai jika diuangkan, 

sehingga kerugian yang terjadi dapat ditutupi. Kondisi (condition) ekonomi, 

baik secara mikro (seputar usaha) maupun makro (keseluruhan yang 

mempengaruhi usaha) harus menjadi perhitungan dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit. Hal penting lainnya yaitu kepribadian 

(character) dari debitur. Karakter adalah satu hal yang tidak mudah 

diketahui dalam jangka waktu yang relatif pendek, untuk itu harus menggali 

informasi calon debiturnya dari biodata dan lingkungan sekitarnya.  

6. Pengertian Koperasi 

Menurut undang – undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 

1:”koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang – seorang 

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan”. 
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Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 serta berdasar atas asa kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan 

kesehjahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Koperasi harus benar-benar dapat menerapkan prinsip koperasi dan 

kaidah usaha ekonomi. Koperasi harus menjadi organisasi ekonomi yang 

mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak social. Ini semua 

harus menjadi komitmen pemerintah dan segenap masyarakat 

Indonesiayang harus menjalankan pasal 33 UUD 45. 

7. Koperasi Simpan Pinjam dan Ruang Lingkupnya 

Salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Menurut 

Muljono (2012) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melayani 

kegiatan peminjaman dan penyimpanan para anggota.  Dimana manfaat dari 

koperasi simpan pinjam yang dapat diperoleh para anggotanya antara lain 

memberi kemudahan bagi anggota untuk memperoleh modal usaha, 

memberikan keuntungan kepada anggota melalu Sisa Hasil Usaha (SHU), 

mengembangkan usaha anggota koperasi dan meniadakan praktik rentenir. 

8.  Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam 

Muljono (2012) Pinjaman adalah salah satu produk utama sebuah 

Koperasi Simpan Pinjam yang juga dikonsumsi anggota koperasi sendiri. 

Oleh sebab itu penentuan strategi berkaitan pinjaman juga berkaitan erat 



21 

 

dengan kepentingan anggota koperasi. Namun juga sangat penting 

mempertimbangkan bahwa pinjaman tersebut mampu dikembangkan oleh 

debitur yang meminjam, baik sebagai anggota maupun sebagai calon 

anggota untuk memajukan usahanya, dan juga mampu dikembangkan oleh 

Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri. Koperasi Simpan Pinjam yang kuat 

dapat memenuhi keinginan untuk menyejahterakan anggotanya (Muljono, 

2012). 

Sasaran peminjam Koperasi Simpan Pinjam lebih dimaksudkan untuk 

kegiatan usaha, baik di bidang perdagangan industri, pertanian, juga jasa. 

Berbeda dengan jasa keuangan lain, termasuk bank, nasabah Koperasi 

Simpan Pinjam selain diharapkan sebagai debitur sekaligus menjadi 

kreditur; selain sebagai peminjam sekaligus juga sebagai pemilik, atau 

sebaliknya selain jadi pemilik juga jadi peminjam (Muljono, 2012). 

Muljono (2012) Penghasilan Koperasi Simpan Pinjam yang utama 

berasal dari bunga pinjaman mengingat kegiatan utama Koperasi Simpan 

Pinjam adalah melayani simpanan dan pinjaman. Secara lebih lengkap 

pendapatan utama Koperasi Simpan Pinjam dapat berasal dari Bunga 

Pinjaman, Provisi, potongan administrasi, dan sanksi keterlambatan 

angsuran. 

 

 


