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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fungsi penting sistem informasi akuntansi (SIA) pada sebuah organisasi, 

yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, 

memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan, dan melakukan kontrol secara tepat terhadap aset 

organisasi (Manullang dan Hamta, 2018). Perusahaan perlu menjaga SIA dengan 

baik karena SIA sangat mempermudah proses bisnis dan akuntansi perusahaan. 

SIA menjalankan tugas yang diperlukan dengan berpedoman pada prosedur yang 

relatif standar dan sistem akuntansi yang diterima secara umum. Apabila SIA di 

perusahaan tidak maksimal, sudah sepantasnya ragu terhadap informasi yang 

dihasilkan. Perusahaan tidak dapat menggunakan informasi itu sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan baru. Akan tetapi dengan sistem 

informasi akuntansi secara baik dan benar, perusahaan akan mampu melakukan 

proses operasi ataupun informasi secara efektif dan juga efisien. Dengan begitu, 

SIA dapat membantu mengendalikan semua proses tersebut untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan perusahaan. 

Tujuan penerapan sistem informasi akuntansi bagi perusahaan adalah 

pertama menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. Dalam 

perusahaan sangat dibutuhkan pengembangan sistem akuntansi, dan pada 

perusahaan dibidang dagang jasa, manufaktur sangat memerlukan 
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pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan 

perusahaan berjalan dengan lancar. Kedua memperbaiki informasi yang 

dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Seringkali sistem akuntansi yang berlaku 

tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian dan 

struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh 

perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem 

akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih 

baik dan tepat dalam penyajiannya dengan struktur informasi yang sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan perusahaan. Ketiga memperbaiki pengendalian 

akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan 

(reliability) informasi akuntansi dan menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Akuntansi 

merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi, 

dalam hal ini pengembang sistem akuntansi selalu digunakan untuk 

memperbaiki perlindungan terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat 

dilaksanakan dengan baik. Keempat mengurangi biaya klerikal dalam 

penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan 

sebagai barang ekonomi yang memiliki banyak manfaat karena untuk 

memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya, jika 

pengorbanan lebih besar dari manfaatnya maka sistem yang sudah ada perlu 

dirancang kembali guna untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi 

penyedia informasi tersebut (Kristanto, dkk, 2018). 
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Menurut Sawori dkk (2018) pemberian kredit adalah suatu proses yang 

membutuhkan analisis serta pertimbangan dari para pengambil keputusan. Hal 

ini untuk menghindari adanya kemungkinan kerugian yang dialami oleh koperasi 

akibat dari adanya debitur yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Suatu kredit jadi bermasalah 

apabila salah satu pihak bersikap atau bertindak lalai dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya, baik itu dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian 

pinjaman berupa uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara pihak bank dan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam 

melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sistem informasi akuntansi yang baik diharapkan dapat menjamin proses 

pemberian kredit tersebut terlaksana dengan baik dan terhindar dari kesalahan 

atau penyelewengan. Sistem informasi akuntansi yang baik adalah sistem yang 

memadai, sesuai dengan fungsi, dokumen dan catatan yang digunakan, mampu 

dijadikan sebagai alat pengendalian internal yang efektif guna mencegah 

terjadinya tindakan kecurangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh 

bagian-bagian yang terkait (Sawori dkk, 2018). Adanya sistem informasi 

akuntansi yang baik, maka perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun 

informasi dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, informasi yang dihasilkan 

pada sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya dapat 

digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai keuangan 
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perusahaan maupun digunakan oleh pihak eksternal perusahaan dalam kegiatan 

bisnis. 

Pengertian pinjaman menurut peraturan pemerintah republik Indonesia 

nomor 9 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam, yaitu: “pinjaman 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dan disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan (Syamsudin dkk, 

2019). Pinjaman itu sendiri memiliki peran dan fungsinya yaitu melalui 

penyaluran dan kredit itu akan dapat meningkatkan pendapatan para anggota dan 

sekaligus mengentaskan kemiskinan, pelayanan pemberian kredit sangat cepat 

dan mudah tanpa agunan atau jaminan kredit, pemberian kredit dengan bunga 

yang serendah-rendahnya, dan pada akhir tahun buku jasa bunga kredit itu 

dibagikan kepada para anggota setelah dikurangi biaya operasional, dana 

cadangan dan dana pengembangan kredit, sesuai dengan anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga. 

Menurut Sandi dkk (2015) koperasi adalah badan hukum yang didirikan 

oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi yang banyak ditemui 

di berbagai daerah adalah koperasi simpan pinjam, salah satu contoh pada 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Malang. Koperasi juga dipahami sebagai 
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badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Siapapun dapat 

mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal dari 

usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya, sehingga jalannya usaha ini 

harus menyesuaikan aspirasi serta kebutuhan bersama. 

Kredit macet menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat 

perkembangan sektor jasa keuangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik 

faktor internal maupun eksternal. Adanya kredit macet yang menjadi beban bagi 

koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu 

adanya masalah terkait dengan kredit macet memerlukan penyelesaian yang 

cepat, tepat dan akurat, dan memerlukan tindakan penyelamatan dan 

penyelesaian dengan segera. Seperti pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia 

Malang mengalami kendala terkait dengan kredit macet, dimana kredit yang 

terjadi ditimbulkan karena adanya anggota yang membayar angsuran kredit 

melebihi batas waktu yang ditentukan tidak berjalan dengan baik karena kurang 

pengawas kredit. Hal ini mendorong pihak unit simpan pinjam untuk 

memperbaiki sistem serta perlu adanya seleksi secara ketat pada pengajuan 

permohonan kredit. Dengan adanya permasalahan tersebut maka keberadaan 

suatu sistem yang baik dan memadai dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya 

kredit macet, sistem tersebut adalah sistem informasi akuntansi. 
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B. Rumusan Masalah 

Pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana sistem informasi 

akuntansi pemberian kredit koperasi simpan pinjam artha mulia malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan 

solusi pada masalah sistem informasi akuntansi terkait pemberian kredit di 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperkaya wawasan mengenai Sistem informasi akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi pada masalah sistem 

informasi akuntansi terkait pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha 

Mulia Malang. 


