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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai macam upaya dan kinerja yang baik dari semua komponen 

perusahaan untuk bisa mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam jangka 

panjang. Salah satu bentuk upaya yang digunakan oleh para pemimpin peusahaan 

adalah melalui penerapan pengendalian intern. Menurut  Simkin et al. (2013) 

pengendalian internal menjadi cara perusahaan dalam memastikan keamanan 

terhadap aset, ketepatan infromasi yang dihasilkan, serta memastikan bahwa 

setiap komponen perusahaan telah berjalan dengan efisien. Melihat salah satu 

tujuan pengendalian internal yang dikemukakan oleh  Romney dan Steinbart 

(2015) adalah untuk mengamankan aset perusahaan, kas menjadi salah satu aset 

penting dan rawan yang memerlukan penanganan khusus melalui sebuah sistem 

pengendalian internal. Andriani et al. (2018) karena kas merupakan salah satu aset 

perusahaan yang paling mudah untuk dipindah dan diganti kedalam wujud lain 

sehingga jika tidak dilakukan pengendalian yang tepat akan dengan sangat mudah 

untuk tejadi kecurangan maupun kesalahan dalam pengelolannya.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan ditemukan permasalahan yang 

sama mengenai pelaksanaan sistem pengendalian internal pada koperasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Pradana et al. (2017),  Barata dan Kurniawati 

(2019) , dan  Sofiawati et al. (2018) menemukan permasalahan dari penerapan 

unsur sistem pengendalian internal pada sruktur organisasi dan juga pengendalian 

aktivtas yang mengakibatkan terjadinya rangkap fungsi pelaksanaan. Penelitian 
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seperti yang dilakukan oleh Andriani et al. (2018) menemukan adanya 

ketidaksesuaian dalam unsur pengendalian berupa pengawasan dan juga 

kurangnya pengendalian pada penilaian dan respon terhadap risiko. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan  Samudra et al. (2015) menemukan sistem dan prosedur 

pengendalian kas yang dilakukan dapat dikatakan sebagai sistem akuntansi karena 

telah menggambarkan adanya pengorganisasian formulir, dokumen, dan laporan 

pencatatan yang sudah sesuai. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas masih menemukan beberapa ketidak 

sesuaian antara teori pengendalian internal dengan prakik nyata khususnya pada 

usaha koperasi seperti belum dipisahkannya antara tugas kasir, akuntansi, dan 

bendahara serta belum adanya pengawasan terhadap dokumen-dokumen seperti 

nota sehingga mengakibatkan ketidak lengkapan dokumen tersebut. Peneliti 

bermaksud melakukan penelitian mengenai pengendalian internal pada usaha 

koperasi dan untuk itu penulis memilih Koperasi Unit Desa (KUD) Semen 

sebagai objek penelitian kali ini.  

Koperasi Unit Desa (KUD) Semen merupakan salah satu KUD aktif yang 

beralamat di Jl. A. Yani no. 94 Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Blitar. KUD Semen sendiri memiliki beberapa unit usaha yang berprinsip pada 

pemberdayaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan 

kemandirian dan swasembada masyarkat yang transparan dan bertanggungjawab. 

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh KUD Semen sendiri meliputi  usaha susu sapi 

perah, proses pakan ternak, usaha dagang perokoan, simpan pinjam dan unit 

pelayanan kesehatan hewan.  
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Dari penelitian yang telah dilakukan ternyata masih ditemukan 

ketidaksesuaian beberapa unsur pengendalian internal yang dilakukan oleh 

Koperasi Unit Desa (KUD) Semen. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena 

kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap unsur praktik yang sehat yang 

mengakibatkan tidak dilakukannya pemeriksaan mendadak, perlakuan terhadap 

kas yang tidak langsung dilakukan penyetoran ke bank, dan adanya fungsi atau 

unit lain yang tidak terkait ikut melaksanakan prosedur penjualan. Sedangkan 

pada unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab belum 

terdapat kriteria maupun ketentuan penerimaan karyawan baru yang disesuaikan 

dengan pekerjaan atau tanggungjawab karyawan baru. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana sistem pengendalian intern pejualan dan penerimaan kas pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Semen? 

C. Batasan Masalah 

KUD Semen memiliki berbagai macam unit-unit usaha yang dikelola. Hal ini 

mengakibatkan KUD Semen dapat melakukan proses penjualan serta memiliki 

sumber-sumber penerimaan kas dari berbagai unit usahanya. Untuk mencegah 

pembahasan masalah menjadi luas dan melebar, maka penulis membatasi masalah 

penelitian ini hanya pada unit usaha susu sapi perah dari KUD Semen. Unit usaha 

susu sapi perah dipilih sebagai batasan masalah karena merupakan unit usaha 

yang paling diunggulkan di KUD Semen. Sehingga dimungkinkan terjadi  

kegiatan penjualan dan penerimaan kas dalam jumlah besar pada unit tersebut. 

Besarnya jumlah penjualan maupun penerimaan kas yang terjadi di unit susu 
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KUD Semen dapat dilihat dari bukti-bukti penjualan yang mencapai angka lebih 

dari 1,6 miliar rupiah. 

D. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan sistem pengendalian internal penjualan dan penerimaan kas pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Semen. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pembuktian lebih lanjut 

terkait penerapan sistem pengendalian intern di koperasi. 

 




