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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Novasri (2009) melakukan penelitian tentang analisis sistem dan prosedur 

penerimaan kas atas pelayanan rawat jalan di RSUD Bangil. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan prosedur penerimaan kas di RSUD 

Bangil belum baik/ efektif. Karena pada bagian kasir poliklinik adanya 

penumpukan tugas dan wewenang. Pada sub bagian keuangan belum ada sistem 

pengendalian internal sebagai pengawas dalam penerimaan kas. Pada unsur 

personalia, karyawan pada tiap bagian telah efektif.  Pada unsur dokumen 

dipenerimaan kas pada pelayanan jasa rawat jalan belum dioperasionalkan dan 

diarsip dengan baik, hal itu dapat dilihat dari form pendaftaran diperlukan adanya 

syarat pendukung untuk menunjang form tersebut, serta pada kwitansi pembelian 

obat tidak adanya perangkapan kwitansi. 

Apri (2013) melakukan penelitian tentang analisis sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Sumatra Unggul, Palembang. Sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Sumatera Unggul 

terdapat perangkapan tugas yaitu bagian penerimaan surat merangkap sebagai 

kasir, hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih pekerjaan dan memberi ruang 

untuk terjadi kecurangan, selain itu bukti transaksi yang belum permanen masih 

secara manual, kemungkinan lupa atau hilang sangat besar.  
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Arrozaqi (2008) melakukan penelitian tentang analisis pengendalian intern 

terhadap kas pada CV. Varia Collection Blitar. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh perusahaan belum 

sesuai prinsip-prinsip yang berlaku. Hal ini terlihat dengan adanya perangkapan 

jabatan pada prosedur penerimaan maupun pengeluaran kas. Kurangnya pegawai 

dan kepercayaan yang berlebihan terhadap salah satu staf. Kurangnya 

pengawasan, baik pada sistem pengendalian kas maupun pada kinerja karyawan. 

Atmoko (2006) meneliti tentang sistem pengendalian intern terhadap 

prosedur penerimaan kas, (studi kasus pada perusahaan tegal maju makmur 

Madiun). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan sistem dan prosedur 

penerimaan kas yang diterapkan selama ini sudah baik. Hal ini tercermin dengan 

dilakukannya prosedur penerimaan kas berdasarkan fungsi terkait serta 

penggunaan dokumen yang tercatat dan terregisterasi. Pelaksanaan sistem 

pengendalian intern yang dilakukan perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, 

tetapi masih ada beberapa elemen yang mengurangi keefektifan sistem yang 

berlaku dilihat dari perangkapan fungsi dan tugas dari karyawan. 

Julianti (2008) meneliti tentang evaluasi dan prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas sebagi upaya untuk meningkatkan pengendalian intern pada PG 

Krebet Baru Malang dan mendeskripsikan sistem dan prosedur PG Krebet Baru 

Malang sudah berjalan efektif atau tidak, sebagai upaya untuk meningkatkan 

pengendalian internya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur 

pada PG Krebet Baru Malang belum dapat dikatakan eefektif untuk meningkatkan 
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pengendalian intern terutama penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai. Hal 

ini dapat diketahui dari adanya perangkapan tugas yang telah dilakukan seksi 

keuangan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

objek yang diteliti. Peneliatian ini dilakukan di KUD Dadi Jaya Purwodadi. 

Sedangkan persamaannya adalah penelitian tentang analisis sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.  

B. Landasan Teori 

1. Sistem dan Prosedur 

Widjajanto (2001:2) Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian – bagian 

yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, 

yaitu input, proses dan output. Sesuatu dapat dikatakan sistem apabila: (1) 

memiliki bagian – bagian yang saling berinteraksi yang disebut subsistem, dan (2) 

memiliki tiga unsur yaitu, input, proses dan output. 

Menurut Hall (2009:6) dan Romney&Steibart (2004:2), sistem adalah 

kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan 

yang berfungsi dengan tujuan yang sama. 

Menurut Romney & Steinbart (2004:3) prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. 
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Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-

masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung bagi sistem 

yang lebih besar, tempat mereka berada.  

a. Sistem Informasi Akuntansi 

Hall (2009:9) Sistem informasi (information system) adalah serangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan 

didistribusikan ke para pengguna. 

Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, 

peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga 

pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk 

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan 

manajemen. 

Widjajanto (2001:4) Sistem informasi juga berperan sebagai pengaman harta 

kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur – unsur pengendalian atau 

pengecekan dalam sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan dan 

kesalahan dapat dihindarkan. 
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Gambar 1 

Rangkaian Unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi 

 

Sumber: Sistem Informasi Akuntansi (Nugroho Widjajanto) 

Apabila dikaitkan dengan pengertian sistem yang memiliki alur input-proses-

output, alur sistem informasi akuntansi terpenggal menjadi dua bagian , yaitu: 

1. Daur operasional, yang merupakan daur dari mulai terjadinya transaksi 

atau kejadian-kejadian ekonomis sampai terekamnya transaksi tersebut 

kedalam bentuk dokumen-dokumen (source documents). Daur operasional 

ini pada umumnya terbagi kedalam empat daur atau subsistem: 

a) Daur atau subsistem pendapatan (revenue cycle) yang mencakup 

kegiatan penjualan barang atau jasa yang merupakan faktor output atau 

produk penjualan 

b) Daur atau subsistem pengeluaran (expenditur cycle) yang mencakup 

kegiatan pengadaan bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu, 

berikut biaya faktor input lainnya. 

INPUT

Data 
akuntansi: 

faktur, 
memo, 

kuitansi, dll

PROSES

Proses 
akuntansi: 
karyawan, 
peralatan, 
prosedur

OUTPUT

Laporan 
Akuntansi
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c) Daur atau subsistem produksi (production cycle) yang mencakup 

kegiatan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi produk. 

d) Daur atau subsistem keuangan (finance cycle) yang mencakup 

kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang sebagai akibat dari daur 

pendapatan, pengeluaran dan produksi 

2. Daur penyusunan laporan, yaitu daur yang mengubah dokumen-

dokumen hasil rekaman transaksi yang berasal dari daur operasional 

menjadi laporan, baik dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak 

eksternal, maupun laporan manajemen yang ditujukan untuk pihak 

internal perusahaan (manajemen). 

Bertolak dari daur-daur (subsistem) yang terdapat dalam suatu sistem 

informasi akuntansi, dapat diperoleh pengertian bahwa suatu sistem informasi 

akuntansi terdiri dari  lima subsistem, yaitu: (a) subsistem penjualan, (b) 

subsistem pembelian, (c) subsistem produksi, (d) subsistem keuangan, dan (e) 

subsistem penyusunan laporan. 

Menurut Hall (2009:10) Subsistem SIA memproses berbagai transaksi 

keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi 

pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri atas tiga subsistem: 

(1) Sistem pemrosesan transaksi (transaction processing system-TPS), yang 

mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan 

untuk para pengguna di seluruh perusahaan; 
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(2) sistem buku besar/pelaporan keuangan (general ledger/finacial 

reporting system-GL/FRS), yang menghasilkan laporan keuangan, seperti 

laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai 

laporan lainnya yang disyaratkan oleh hukum; 

(3) sistem pelaporan manajemen (management reporting system-MRS), 

yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan 

bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan 

pertanggungjawaban. 

b. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Romney dan Steinbart (2004:3) menjelaskan Sistem Informasi Akuntansi  

terdiri dari lima komponen: 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan 

dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung 

(peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 
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Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem 

informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksnakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-

aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas 

tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang 

berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang telah terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk 

membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 

organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut 

tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. 

c. Struktur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Sutabri (2004:1) Informasi akuntansi yang dihasilkan dari suatu 

sistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1) Informasi akuntansi keuangan 

Akuntansi keuangan disusun terutama untuk menghasilkan informasi yang 

biasanya dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan pada pihak-pihak luar 

perusahaan. Umumnya laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi 
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keuangan. Oleh karena laporan ini ditujukan pada phak di luar perusahaan, maka 

cara penyajian dan isinya diatur oleh prinsip akuntansi yang lazim. 

2) Informasi akuntansi manajemen 

Manajemen hendaknya memiliki informasi yang berguna untuk perencanaan 

dan pengendalian perusahaan dalam kegiatan sehari-hari serta dapat melakukan 

perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam 

kaitannya dengan hal ini, akuntansi manajemen biasanya mempunyai tiga fungsi 

utama, yaitu (1) memilih data dan membuat catatan, (2) menganalisa data, dan (3) 

membuat laporan. 

d. Tujuan Sistem Informasi 

Tiap perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan para 

penggunanya. Oleh karenanya, tujuan sistem informasi tertentu dapat saja berbeda 

antara perusahaan. Akan tetapi, terdapat tiga tujuan dasar yang umum didapati di 

semua sistem. Menurut Hall (2009:21), tujuan-tujuan tersebut adalah: 

1. Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen. 

Administrasi mengacu pada tanggungjawab pihak manajemen untuk 

mengelola dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem informasi 

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para 

pengguna eksternal melalui laporan keuangan tradisional serta dari 

berbagai laporan lain yang diwajibkan. Secara internal, pihak manajemen 

menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan pertanggungjawaban. 
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2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem informasi 

memberikan pihak manajemen informasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggungjawab pengambilan keputusan tersebut. 

3. Mendukung operasional harian perusahaan. Sistem informasi 

menyediakan informasi bagi para personel operasional untuk membantu 

mereka melaksanakan pekerjaan hariannya dalam cara yang efisien dan 

efektif. 

2. Akuntansi Koperasi 

a. Pengertian Akuntansi Koperasi 

Menurut Trisnawani (2009:29), ada dua pengertian akuntansi yang biasa 

diimplementasikan pada manajemen badan usaha Koperasi, yaitu akuntansi 

sebagai suatu sistem informasi dan akuntansi sebagai suatu teknik dan prosedur 

pembukuan transaksi keuangan Koperasi. 

1. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi 

Akuntansi adalah suatu sistem informasi, berdasarkan mana pihak-phak 

yang berkepentingan dalam badan usaha koperasi mengambil 

keputusan.pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah, pihak 

manajemen (Pengurus, Pengawas, dan Manajer), Pemilik (anggota Koperasi), 

Pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM, Instansi Pajak, dan lain-lain), dan 

Pihak Kreditur (Bank, BUMN, dan lain-lain). 

2. Akuntansi sebagai suatu teknik prosedur pembukuan transaksi keuangan 

koperasi 
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Secara teknis akuntansi merupakan kumpulan prosedur-prosedur untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan dalam bentuk 

laporan keuangan transakasi yang telah dilaksanakan oleh suatu badan usaha 

koperasi, dan akhirnya menginterprestasi laporan-laporan tersebut. 

b. Fungsi Akuntansi 

Selain berfungsi sebagai media informasi dan keuangan, akuntansi koperasi 

berfungsi pula untuk: 

1. Menghitung hasil usaha yang diperoleh serta menilai keberhasilan suatu 

koperasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu; 

2. Membantu mengamankan dan mengawasi harta kekayaan yang dimiliki 

koperasi dengan menciptakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah 

terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan. 

3. Membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan 

dalam koperasi termasuk hak pemilik/ anggota, kreditur, pemerintah, dan 

lain-lain; 

4. Menetapkan batas-batas mengenai hasil usaha dan biaya serta mengukur 

perbedaan keduanya dengan tujuan untuk menilai efisiensi; 

5. Memberikan informasi yang berguna bagi manajemen koperasi dalam 

rangka penyusunan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan 

keputusan;  

6. Mendorong peningkatan efisiensi dalam seluruh kegiatan koperasi 
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7. Mendorong ketaatan kepada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Kebijaksanaan dan Prosedur yang telah digariskan oleh Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) pengurus dan manajer. 

c. Pengertian Kas 

Kas merupakan elemen aktiva yang paling likuid dan hampir semua transaksi 

pada akhirnya akan berhubungan dengan kas. 

Baridwan (1980:4) dalam bukunya menyebutkan Kas didalam pengertian 

akuntansi didefinisikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk 

pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah 

sebesar nilai nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat lain yang dapat 

diambil sewaktu-waktu. 

3. Pengertian Pengendalian Intern 

Menurut Widjajanto (2001:18) pengendalian intern (internal control) adalah 

suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua 

metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk: 

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan tepat guna. 

2. Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran 

organisasi.  

3. Mengamankan aset  perusahaan. 

4. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi. 

Hall (2009:186) mengenai Pernyataan Standar Akuntansi No. 78 (SAS 78), 

sesuai dengan rekomendasi Committee of Sponsoring Organization of the 
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Treadway Commission (COSO), menjelaskan hubungan yang rumit antara 

pengendalian internal perusahaan, penilaian resiko auditor, dan perencanaan 

prosedur audit.  

a. Komponen Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang dijelaskan dalam SAS 78 terdiri atas lima 

komponen: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan 

komunikasi, pengawasan, dan aktivitas pengendalian. 

1. Lingkungan Pengendalian 

Adalah dasar dari empat komponen pengendalian lainnya. Lingkungan 

pengendalian menentukan arah perusahaan dan memengaruhi kesadaran 

pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Berbagai elemen penting 

dalam lingkungan pengendalian adalah: 

a) Integritas dan nilai etika manajemen. 

b) Struktur organisasi. 

c) Keterlibatan dewan komisaris dan komite audit, jika ada. 

d) Filosofi manajemen dan siklus operasionalnya. 

e) Prosedur untuk mendelegasikan tanggungjawab dan otoritas. 

f) Metode manajemen untuk menilai kinerja. 

g) Pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh badan pemerintah. 

h) Kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola sumber daya 

manusianya. 
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2. Penilaian Resiko 

Perusahaan harus melakukan penilaian resiko (risk assessment) untuk 

mengidentfikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai resiko yan 

berkaitan dengan laporan keuangan. Resiko dapat muncul atau berubah 

berdasarkan berbagai kondisi, seperti: 

a) Perubahan dalam lingkungan operasional yang membebankan tekanan 

baru atau perubahan tekanan atas perusahaan. 

b) Personel baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak 

memadai atas pengendalian internal. 

c) Sistem informasi baru atau yang baru direkayasa ulang, yang 

memengaruhi pemrosesan transaksi. 

d) Pertumbuhan signifikan dan cepat yang menghambat pengendalian 

internal yang ada. 

e) Implementasi teknologi baru ke dalam proses produksi atau sistem 

informsi yang berdampak pada pemrosesan transaksi. 

f) Pengenalan lini produk atau aktivitas baru hingga pihak manajemen 

hanya memiliki sedikit pengalaman tentangnya. 

g) Restrukturisasi organisasional yang menghasilkan pengurangan 

dan/atau realokasi personel sedemikian rupa hingga operasi bisnis dan 

pemrosesan transaksi terpengaruh. 

h) Memasuki pasar asing yang berdampak pada operasional (contohnya, 

resiko yang berhubungan dengan transaksi dengan mata uang asing). 
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i) Adopsi suatu prinsip akuntansi baru yang berdampak pada pembuatan 

laporan keuangan. 

3. Informasi dan Komunikasi  

Sistem informasi akuntansi terdiri atas berbagai record dan metode 

yang digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, 

mengklasifikasi, dan mencatat berbagai transaksi perusahaan untuk 

menghitung berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait di dalamya. 

Kualitas suatu informasi yang dihasilkan oleh SIA berdampak pada 

kemampuan pihak manajemen untuk mengamil tindakan serta membuat 

keputusan dalam hubungannya dengan operasional perusahaan, serta 

membuat laporan keuangan yang andal.  

4. Pengawasan  

Pengawasan (monitoring) adalah proses yang memungkinkan kualitas 

desain pengendalian internal serta operasinya berjalan.  

5. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian (control activities) adalh berbagai kebijakan 

dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang 

tepat telah diambil untuk mengatasi resiko perusahaan yang telah 

diidentifikasi. Aktivitas pengendalian intern dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori berbeda: pengendalian komputer dan pengendalian 

fisik. 
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Sistem pengendalian intern meliputi struktur/susunan organisasi serta semua 

metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi. Metode dan ketentuan 

tersebut adalah ketentuan yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta 

kekayaan, memeriksa kecermatan, dan seberapa jauh data akuntansi dapat 

dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

Dalam rumusan yang telah diberikan di atas, maka sebagai unsur-unsur yang 

termasuk dalam sistem pengendalian intern dapat dikemukakan hal-hal berikut: 

1. Struktur/susunan organisasi 

2. Metode dan ketentuan-ketentuan melindungi harta milik koperasi 

3. Kebiasaan-kebiasaan atau praktik-praktik sehat 

4. Personalia  

Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah: 

a. Menjaga Kekayaan dan Catatan Akuntansi 

b. Memeriksa Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi 

c. Mendorong Efisiensi 

d. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen 

4. Pengertian Sistem Informasi Penerimaan Kas 

Mulyadi (2001:3) Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas adalah satu 

jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan penerimaan kas dari penjualan rutin dan tidak rutin berdasarkan 

ketentuan - ketentuan dari perusahaan yang bersangkutan. 
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Abdul Halim (2007:3) Sistem informasi akuntansi penerimaan kas meliputi 

serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, 

penggolongan, peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan hingga 

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

berkaitan dengan penerimaan kas.  

5. Pengertian Sistem Informasi Pengeluaran Kas 

Menurut Mulyadi (2010 : 509) “sistem akuntansi pengeluaran kas adalah 

suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan 

cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum 

perusahaan”. 

6. Pengertian Koperasi 

Menurut Hotasi (2013), Koperasi berasal dari kata Cooperation atau 

cooperatif yang berarti kerjasama atau bersifat kerjasama, Economic Cooperation 

berarti kerjasama di bidang ekonomi.  

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang 

anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama 

oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama 

dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi 

biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. 
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Definisi koperasi menurut ILO (Internasional Labour Organization) 

a) Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan 

b) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai 

c) Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara 

demokratis 

d) Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan  

e) Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang 

Definisi menurut Arifinal Chaniago 

Koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan 

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 

Definisi menurut Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia ) 

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan 

ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut 

didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat 

semua dan semua buat seorang”. 

Definisi menurut UU No. 25 / 1992 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan 

hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 
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Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat disimpulkan, bahwa Koperasi 

adalah suatu perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk 

kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung asas 

kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara 

anggota koperasi. 

Pada dasarnya tujuan koperasi secara umum adalah meningkatkan taraf hidup 

anggota dan masyarakat di daerah koperasi tersebut beroperasi. 

PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967 

a) Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia 

b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi 

dalam koperasi 

c) Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota 

d) Adanya pembatasan bunga atas modal 

e) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya 

f) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka 

PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992 

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-

masing anggota 

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 
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e) Kemandirian 

f) Pendidikan perkoperasian 

g) Kerjasama antar koperasi 

 


