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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang bertambah pesat seiring dengan 

perkembangan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan 

ekonomi Indonesia. Hal ini terlibat dengan adanya persaingan yang ketat dalam 

dunia usaha, penyedia barang maupun jasa serta peningkatan kebutuhan 

konsumen terhadap suatu barang atau jasa, dengan semakin berkembangnya dunia 

usaha maka kegiatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan semakin 

kompleks, sehingga semakin sulit bagi pihak pimpinan untuk melaksanakan 

pengawasan atau mengkoordinir secara langsung terhadap seluruh aktivitas 

perusahaan. 

Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu 

dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. 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. Masalah permodalan yang dihadapi mencakup aspek-aspek 

permodalan, masalah pembiayaan usaha, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam 

rangka pelaksanaan usahanya. 

Koperasi dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan yang 

dihadapi usaha kecil dan menengah melalui penyaluran kredit atau membantu 
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permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah. Dengan peran serta koperasi 

terhadap usaha kecil dan menengah dalam pemberian kredit, maka usaha kecil dan 

menengah dapat meringankan masalah permodalannya dan dapat meningkatkan 

usahanya dengan kualitas yang baik dan bermutu sehingga usaha kecil dan 

menengah bisa membantu pertumbuhan ekonomi.  

Diakui atau tidak koperasi saat ini menjadi salah satu roda penggerak 

ekonomi rakyat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dapat 

kita lihat dari peran koperasi dalam rangka menyediakan modal kerja bagi 

usahawan kecil yang tumbuh bertebaran dimana-mana. Seperti di pasar 

tradisional, misalnya hampir semua pedagang menjadi anggota atau nasabah 

koperasi. Hal ini dapat kita lihat dari hilir mudik para petugas lapangan yang 

setiap hari menghimpun simpanan atau angsuran dari para pedagang. Dengan 

menjadi anggota koperasi pedagang merasa lebih nyaman berusaha, selain tidak 

dipusingkan dengan persyaratan yang berbelit-belit dalam mengurus pinjaman 

atau kredit.  

Menyimpan atau mengangsur prosesnya mudah dengan model jemput 

bola, para pedagang tidak perlu meninggalkan lapak usahanya yang berakibat 

mengurangi pemasukan. Lain jika berhubungan dengan perbankan selain 

prosesnya cukup panjang, proses pencairan dan pembayarannya tidak sederhana 

seperti di koperasi. Pengajuan sampai dengan pencairannya membutuhkan waktu 

yang lama, sehingga banyak pedagang yang urung mengajukan pembiayaan ke 

bank karena terbentur waktu. Biasanya para pedagang membutuhkan dana dengan 

cepat untuk mengejar waktu penggunaannya. Misalnya untuk membeli barang 
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dagangan  yang cukup besar, untuk pesan barang atau keperluan lain yang 

membutuhkan dana dalam waktu singkat.  

Selain kendala proses, kebutuhan modal pedagang kecil juga tidak terlalu 

besar. Namun yang terpenting adalah nilai perputaran modal yang cukup cepat 

sehingga bila dihadapkan dengan perbankan mereka cenderung minder. Apalagi 

jika dihadapkan dengan penyediaan jaminan atau agunan, mereka banyak yang 

kalah sebelum bertanding. Biasanya jaminan yang mereka punya adalah lapak 

tempat usaha mereka, kalaupun ada jaminan biasanya berupa BPKB kendaraan 

yang biasa untuk operasional sehari-hari. Dengan barang jaminan tersebut mereka 

tidak mungkin berhubungan dengan lembaga keuangan besar seperti bank 

(Fatkhul Mu’in, 2008: 20) 

Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern 

yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, diperlukan suatu 

pengendalian internal yang dapat menunjang efektifitas sistem pemberian kredit. 

Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang 

perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh koperasi 

tersebut. 

Pemberian kredit juga mengandung resiko kegagalan atau kemacetan 

dalam pelunasan, maka pegadaian dalam menyalurkan kredit harus menggunakan 

prinsip kehati-hatian, dengan memaksimalkan bunga pinjaman, dan pemberian 

jaminan yang pantas untuk kredit yang diberikan, maka koperasi dapat 

mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha dan menentukan eksistensi dimasa 

depan, sehingga dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu ke depan. 
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Selanjutnya dalam penelitian Triana (2014) melakukan penelitian tentang 

Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Pemberian Kredit pada PT. BPR 

Bukit Cati Pematang Panjang. Yang berisi tentang kebijakan prosedur dan 

pemberian kredit yang berlaku saat sebelum kredit diberikan oleh PT. BPR Bukit 

Cati kepada calon sudah efektif.  

Made, dkk (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas 

Struktur Pengendalian Intern atas Prosedur Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat 

Kabupaten Bandung. Yang berisi tentang efektivitas struktur pengendalian intern 

atas prosedur kredit dalam menekan terjadinya kredit macet pada bank perkreditan 

rakyat kabupaten bandung sudah berjalan sangat efektif.  

Munawaroh (2011) melakukan penelitian tentang Peranan Pengendalian 

Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan 

Menengah pada Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri. Yang berisi tentang 

Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada koperasi pegawai bank rakyat 

indonesia kediri tersebut telah berjalan secara efektif dan peranan pengendalian 

internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit tidak dapat diabaikan.  

Firdaus (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Sistem 

Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) 

Desa Kepenuhan Barat. Yang berisi tentang analisis kredit yang dilakukan telah 

mengikuti ketetntuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BUMdes Bina 

Usaha Desa Kepenuhan Barat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian 
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Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Delta Wahana Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sidoarjo”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas sistem pengendalian intern pemberian dalam 

kredit yang diterapkan oleh KSP Delta Wahana Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sidoarjo? 

2. Apa saja penyebab kegagalan kredit dan cara mengatasi kredit di KSP Delta 

Wahana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang sudah ada diatas maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem pengendalian intern pemberian 

kredit pada KSP Delta Wahana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui penyebab kegagalan kredit dan cara mengatasi kredit di 

KSP Delta Wahana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. 
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D. Manfaat Penelitian  

a) Bagi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

maupun sebagai evaluasi dalam menentukan keberlanjutan dari 

pelaksanaan sitem pengendalian intern pemberian kredit di KSP Delta 

Wahana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.  

b) Bagi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

penilitian selanjutnya yang sejenis dalam menganalisa penyebab 

pengendalian intern pemberian kredit pada koperasi lainnya. 


