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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016) menunjukan 

bahwa penerapan sistem akuntansi pemberian dan penagihan kredit pada 

Koperasi tersebut  cukup memadai dikarenakan adanya penggunaan dokumen 

dan catatan akuntansi. Sistem pemberian kredit menggunakan prinsip kehati-

hatian tetapi analisis kredit 5C (character, capacity, capital, condition, 

collateral)  dan 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, 

protection) belum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, sistem 

penagihan kredit yang dilakukan terhadap anggota adalah dengan cara 

memotong nafkah (gaji) secara langsung dan untuk anggota yang meninggal 

dunia dan mengundurkan diri, penagihan dilakukan secara langsung 

mengunjungi rumah ahli waris/debitur. Kredit bermasalah yang terjadi 

disebabkan oleh adanya anggota yang meninggal dan mengundurkan diri dari 

perguruan tamansiswa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin dkk (2019) 

menunjukan bahwa perkreditan koperasi berbasis web sangat membantu 

masyarakat dalam mengajukan pinjaman, dimana masyarakat cukup mendaftar 

dengan cara mengakses website koperasi sejahtera baru. Proses pengolahan data 

menjadi lebih mudah, karena data terkoneksi ke dalam database sehingga 
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memudahkan dalam proses pencarian, penambahan data dan perbaikan data. 

Selain itu sistem keamanan menjadi lebih baik, karena aplikasi dibuatkan sistem 

login, dimana pengguna yang akan melakukan akses dibedakan menjadi dua, 

yaitu admin dan tamu, admin bisa melihat dan menginput semua data yang ada 

didalam aplikasi sedangkan tamu/pengunjung hanya bisa mengakses halaman 

depannya saja (front end). 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Januangganiti dkk (2017) 

menunjukan bahwa (1) pengendalian internal terhadap pemberian kredit 

memegang peranan penting untuk meminimalisir terjadinya kredit tak tertagih. 

Dan untuk meminimalisir kredit tak tertagih, pihak manajemen koperasi 

menerapkan beberapa pengendalian internal terhadap pemberian kreditnya, 

antara lain : (a) dengan melakukan analisis terhadap perhitungan sisa gaji 

pegawai yang akan melakukan kredit dan (b) melakukan sistem potong gaji 

terhadap gaji pegawai yang melakukan kredit. (2) budaya organisasi yang 

diterapkan terhadap pemberian kreditnya. Dimana penerapan budaya organisasi 

ini memberikan dampak yang ditimbulkan bagi anggota koperasi tidak akan 

mendapatkan gaji minus dan harus tetap juga membayar angsuran kredit, karena 

sebelum melakukan peminjaman kredit sudah terlebih dulu dilakukan 

perhitungan dan analisis sisa gaji anggota koperasi yang akan melakukan 

pinjaman. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sandi dkk (2015) menunjukan 

bahwa yang banyak diminati oleh masyarakat Kota Kediri adalah jenis kredit 

konsumtif serta bisa diketahui NPL (Non Performing Loan) untuk jenis kredit 
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konsumtif selama 3 tahun berturut-turut selalu meningkat. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur untuk pemberian 

kredit konsumtif. Hal lain yaitu untuk mengetahui pengendalian manajemen 

kredit. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada sistem dan 

prosedur pemberian kredit masih terdapat beberapa kelemahan yaitu adanya 

rangkap tugas, dan pada struktur organisasi belum memisahkan tanggungjawab 

fungsional secara tegas, formulir yang digunakan belum bernomor urut tercetak, 

sedangkan pada pengendalian manajemen kredit terdapat aspek yang belum 

mendukung pengendalian manajemen kredit yang baik, yaitu : antara penilai 

jaminan dan analisis kredit dilakukan oleh personil yang sama, serta belum 

terdapat pemeriksaan pekerjaan secara independen seperti fungsi internal audit. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Winduri dan Sulistyo, 2016 

menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi pemberian kredit belum baik, hal 

ini dapat didasarkan dari hasil yang menunjukan: (a) karyawan belum sesuai 

kualitas dan tanggung jawab, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata 

karyawan yang belum begitu ahli di bidangnya karena sebagian besar 

merupakan lulusan SMA bukan sarjana. (b) formulir yang digunakan masih 

kurang baik karena tidak mencantumkan nomor urut tercetak pada setiap 

formulir, selain itu formulir yang digunakan masih belum lengkap karena tidak 

ada surat kuasa menjual. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sawori dkk, 2018 menunjukan 

bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan kredit telah 

dilaksanakan dengan baik serta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
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perusahaan, dapat dilihat dari sudah terpenuhinya karakteristik sistem informasi 

akuntansi dalam pembiayaan kredit. Dan juga telah menunjang pengendalian 

internal, ini digambarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: (a) dengan adanya 

beberapa bagian yang terlibat dalam proses pembiayaan kredit telah menunjang 

pengendalian internal dari segi lingkungan pengendalian. (b) semua dokumen 

yang dipersiapkan oleh calon debitur dan yang dibuat selama proses pemberian 

kredit telah menunjang pengendalian internal pemberian kredit dari segi aktivitas 

pengendalian dan informasi. (c) setiap tahap dalam prosedur pembiayaan kredit 

telah menunjang semua komponen dalam pengendalian internal. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Manullang dan Hamta, 2018 

menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal kredit 

tetap saja masih ada terjadi kesalahan pencatatan, meskipun kesalahan 

pencatatan itu dapat diketahui dihari yang sama dan diperbaiki pada hari yang 

sama juga, dengan demikian sampai saat ini belum pernah terjadi peristiwa yang 

merugikan perusahaan dalam mengelola pemberian kredit, begitupun sebaliknya 

dengan pengembalian piutang masih berjalan sebagaimana mestinya, dengan 

demikian penerapan sistem informasi akuntansi sudah mendukung pengendalian 

internal pemberian kredit pada perusahaan tersebut. 
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B. Landasan Teori 

1. Konsep Dasar Sistem  

a. Definisi Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari jaringan-jaringan yang selalu 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk suatu sasaran yang tertentu (Maknun, 2019). Kata sistem banyak sekali 

digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen 

ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, 

sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, 

sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara 

mereka.  

b. Tujuan Sistem  

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh 

suatu sistem. Agar target tersebut bisa dicapai maka target atau sasaran tersebut 

harus diketahui dulu ciri-ciri atau kriterianya (Maknun, 2019). Setiap sistem 

memiliki tujuan (goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah 

yang menjadi motivasi yang menggerakkan sistem. Tanpa tujuan, sistem 

menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem 

dengan sistem yang lain berbeda. 
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c. Sistem Informasi  

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan oleh pihak luar tertentu 

(Syamsudin, dkk, 2019). Dengan sistem informasi kita dapat lebih mudah dalam 

melakukan pekerjaan karena sistem tersebut dijalankan pada komputer berupa 

software. 

d. Tujuan Sistem Informasi   

Menurut Winduri Dan Sulistyo (2016), Tujuan sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

1) Mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Harta meliputi kas 

perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan. 

2) Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. 

3) Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak, besarnya pajak yang dibayar 

tergantung pada omset penjualan atau tergantung pada laba rugi usaha. 

Tanpa sistem yang baik, bisa jadi pengelola kesulitan untuk menentukan 

besarnya omset dan besarnya laba rugi usaha. 
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4) Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. 

Sistem informasi juga dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

karyawan. 

5) Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit. Data yang 

tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit. 

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem 

informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai 

suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 

tiga pilar sebagai berikut: relevan (relevance), tepat waktu (timeliness), dan 

akurat (accurate). Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak 

dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. 

e. Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang khusus mempelajari 

tentang perencanaan dan implementasi dari prosedur-prosedur untuk 

pengumpulan data laporan keuangan. Pengertian sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah : 

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 
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2) Membantu memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 

informasinya. 

3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Unsur sistem akuntansi pokok adalah sebagai berikut : Formulir. Jurnal, 

Buku Besar (General Ledger), Buku Pembantu (Subsidiary Ledger), Laporan 

(Sinaga, 2016). 

f. Analisa sistem  

Menurut Syamsudin, dkk (2019) Analisa sistem dapat diartikan sebagai 

suatu proses untuk memahami sistem yang ada, dengan menganalisa jabatan dan 

uraian tugas, proses bisnis, ketentuan atau aturan, masalah dan mencari 

solusinya, dan rencana-rencana perusahaan. Langkah-langkah dalam tahap 

analisa sistem akan hampir sama dengan yang dilakukan dalam mendefinisikan 

proyek-proyek di tahap perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang-

ruang lingkup tugasnya. Di analisis sistem tugas ruang lingkupnya lebih rinci, 

sedangkan di perencanaan sistem sifatnya hanya pendahuluan.  
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Di dalam tahap analisa sistem terdapat beberapa langkah-langkah dasar yang 

harus dilakukan yakni:  

(1) identify, merupakan mengidentifikasi masalah 

(2) understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada 

(3) analyze, merupakan menganalisis sistem 

(4) report, merupakan membuat laporan hasil analisis 

Tujuan dari analisis sistem informasi yaitu untuk merancang sistem baru 

yang sudah ada sebelumnya sehingga kita dapat membuat keputusan jika sistem 

saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik dan hasil 

analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem, dan dapat 

mempelajari atau memahami sistem yang sedang berjalan saat ini. 

g. Sistem Pendukung Keputusan  

Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi interaktif yang 

menyediakan informasi, pemodelan dan manipulasi data yang digunakan untuk 

membantu pengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan tak 

seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. 

Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi 

berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan yang dipakai untuk 

mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi 
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informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang 

spesifik (Triayudi dan Hidayat, 2016). 

 Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi 

semi terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, 

memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat 

melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. 

2. Koperasi  

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, kata co yang 

artinya adalah bersama, operation yang artinya usaha kebersamaan/bersama-

sama sebagai kepentingan bersama. “Koperasi merupakan sekumpulan orang 

yang secara sukarela mempersatukan diri, untuk memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraan dan ekonomi mereka. Dengan melalui pembentukan sebuah 

perusahaan yang dikelola secara demokratis”. Dapat disimpulkan bahwa 

koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh kumpulan orang-orang yang 

memiliki tujuan yang sama yaitu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

dalam bidang perekonomian dengan asas kekeluargaan (Sandi dkk, 2015). 

Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Artinya, dalam menjalankan usahanya koperasi harus 

tunduk pada aturan dalam Pancasila dan UUD’45. Koperasi dijalankan dengan 

asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu 
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orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal ini yang membedakan 

koperasi dengan badan usaha lainnya. 

3. Pinjaman  

Pengertian pinjaman menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam, yaitu sebagai 

berikut: ”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). 

Pada dasarnya antara bank dan koperasi memiliki beberapa fungsi yang 

sama, yaitu seperti memberikan bantuan permodalan dan menarik dana dari 

masyarakat berupa tabungan atau deposito. Meski memiliki fungsi yang sama, 

namun koperasi memiliki beberapa kelebihan yang membuat ia lebih menarik 

dibanding bank, seperti bunga kredit rendah, pajak rendah, dan layanan yang 

lebih baik. Ada beberapa layanan bank yang tidak bisa memenuhi kebutuhan 

masyarakat, bahkan terkadang tidak ramah dalam urusan permodalan usaha. 

Hadirnya koperasi simpan pinjam memberikan kelebihan yang akan 

mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat. 

4. Koperasi Simpan Pinjam  

Konsep dari koperasi ini adalah anggota yang menyimpan uangnya di 

koperasi akan mendapatkan imbalan menabung dan anggota yang melakukan 
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peminjaman akan dikenakan jasa. Jasa yang yang dikenakan oleh anggota yang 

meminjam adalah berupa bunga kecil ketika melakukan pembayaran terhadap 

uang yang dipinjamkannya, oleh sebab itu koperasi itu berasal dari anggota, oleh 

anggota dan hasilnya pun akan dikembalikan untuk anggota (Triayudi dan 

Hidayat, 2016). 

Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan 

suatu bentuk koperasi yang berdiri dimana anggota-anggotanya adalah orang-

orang atau badan-badan yang bergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang 

tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari 

koperasi simpan pinjam, karena modal koperasi berasal dari modal pinjaman dan 

modal sendiri. Modal pinjaman yang merupakan sebuah modal koperasi yang 

diperoleh dengan cara meminjam ke berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan. 

Misalnya, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan, 

pinjaman anggota koperasi, obligasi dan surat utang, dan pinjaman lain-lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari 

anggotanya. Modal sendiri itu berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, 

simpanan bebas atau sukarela. 

5. Perkreditan  

a. Definisi dan Tujuan Kredit  

Kata dasar kredit berasal dari Bahasa latin credere yang berarti 

kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Dalam Undang-Undang No. 

10/1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
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dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga (Widuri,Sulistyo, 2016). 

Menurut Samsudin, dkk (2019), adapun tujuan utama pemberian suatu 

kredit adalah sebagai berikut : 

1) Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.Hasil 

tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh koperasi sebagai balas 

jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, keuntungan 

ini penting untuk kelangsungan hidup koperasi. Jika koperasi terus-menerus 

menderita kerugian, maka besar kemungkinan koperasi tersebut akan dilikuidasi 

(dibubarkan). 

2) Membantu usaha nasabah  

Disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan 

antara si pemberi kredit.Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian 

dimana masing-masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 
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3) Membantu pemerintah  

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yng disalurkan oleh pihak koperasi, 

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

b. Unsur-Unsur Pemberian Kredit 

 Menurut Winduri dan Sulistyo (2016), unsur-unsur yang terkandung 

dalam pemberian suatu fasilitas kredit, yaitu : 

1) Kepercayaan  

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterima kembali 

di masa tertentu di masa yang akan datang. 

2) Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini 

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 

3) Jangka waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.Jangka 
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waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka 

panjang. 

4) Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko 

tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 

semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. 

5) Balas jasa 

Merupakan keuntungan suatu pemberian atas kredit atau jasa tersebut yang 

kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya 

administrasi kredit merupakan keuntungan koperasi. 

c. Menurut Parinata (2019), Salah satu usaha yang harus ditempuh oleh pihak 

koperasi untuk menekan jumlah kredit macet adalah menjalankan prinsip 5C 

yaitu : 

1) Character (Kepribadian) 

Yaitu menyangkut kepribadian, sifat/watak, kejujuran seseorang dalam hal 

ini adalah debitur. Tujuanya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa, 

sifat/watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar 

dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang 

bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seseorang 

yang memiliki karakter baik yang memiliki kejujuran dalam membuat 

pekerjaan untuk memenuhi kewajibannya. 
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2) Capacity (Kemampuan) 

Yaitu yang menyangkut kemampuan atas kesanggupan dalam membayar 

kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya. Kesanggupan dapat di ukur 

dengan data financial tahun yang lalu. 

3) Capital (Modal) 

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah 

terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank, yaitu menyangkut besar 

kecilnya pertimbangan antara jumlah hutang dan modal kerja. 

4) Condition Of Economic (Kondisi Ekonomi) 

Yaitu kondisi atas ekonomi harus diperhatikan dalam pertimbangan 

pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon 

peminjam. 

5) Collateral (Jaminan)  

Yaitu menunjukan jaminan yang diberikan atas kredit yang diterima, 

jaminan tersebut dapat berupa barang, harta bergerak maupun harta tidak 

bergerak. Jaminan hendaknya melebihi kredit yang diberikan. 
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d. Prosedur Dalam Pemberian Kredit  

Menurut Januangganiti (2017), Adapun prosedur-prosedur pemberian 

kredit sebagai berikut : 

1) Pengajuan kredit  

dimana calon debitur yang akan melakukan pinjaman akan dilayani oleh 

pegawai yang bertugas memberikan berbagai informasi mengenai syarat dan 

ketentuan permohonan pinjaman (SPP) dan lainnya. 

2) Penyelidiki dan analisa kelayakan kredit  

Dengan cara melihat slip gaji dari pemohon kredit, Hal ini diperlukan karena 

sebelum dilakukannya pemberian kredit pihak koperasi harus mengetahui 

berapakah sisa gaji yang dimiliki oleh pihak pemohon, jika gaji dari 

pemohon masih cukup untuk meminjam kredit maka kredit akan berikan jika 

tidak makan kredit tidak akan diberikan. 

3) Wawancara 

Dimana wawancara disini dilakukan agar pihak koperasi mengetahui tujuan 

meminjam kredit untuk apa dan berapa jumlah yang akan dipinjam. 

4) Persetujuan pengurus atau bendahara koperasi  

Hal ini selalu dilakukan oleh pihak koperasi agar mengurangi terjadinya 

kurang komunikasi antara pegawai dan pengurus, pengurus juga harus tau 
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siapa dan berapa jumlah yang akan dipinjam oleh pihak pemohon. Karena 

pengurus juga memiliki wewenang dalam hal pemberian kredit di koperasi. 

5) Pencairan kredit  

Tahap pencairan kredit dilakukan apabila semua telah disetujui oleh pegawai 

dan pengurus koperasi tahap ini di lakukan oleh pegawai koperasi yang ada 

di bagian akuntansi. 

6) Pelunasan kredit 

Pelunasan kredit dari pihak pemohon dilakukan dengan cara pemotongan 

gaji setiap bulannya, kita langsung memotong gaji mereka untuk mencegah 

terjadinya kredit tak tertagih.  
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Secara sederhana prosedur pemberian kredit ini digambarkan dalam 

skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema pengajuan kredit 

(Sumber: januangganiti, 2017) 

6. Kredit Bermasalah  

Sinaga, (2016) Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang 

didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak 

perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja 

atau tidak sengaja dalam kewajiban tidak melakukan pembayaran sebagaimana 
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mestinya, bisa disimpulkan adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban pada koperasi. 

Kemacetan kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu : 

a. Dari pihak intern 

Kurang telitinya pihak analisis kredit dalam mengecek keaslian dokumen 

maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga analisis 

kredit yang melakukan analisanya secara tidak objektif. 

b. Dari pihak nasabah (anggota) 

 Adanya unsur kesengajaan 

 Unsur tidak sengaja 

7. Hubungan Sistem Pemberian Kredit Untuk Mencegah Kredit 

Bermasalah 

Analisis kredit yakni dengan menggunakan 5C (character, capacity, 

capital, condition, collateral)  dan 7P (personality, party, purpose, prospect, 

payment, profitability, protection) gunanya adalah untuk mendapatkan nasabah 

yang benar-benar menguntungkan dan dapat meminimalisir terjadinya kredit 

bermasalah. Sebaliknya, apabila sistem pemberian kredit tidak menggunakan 

analisis kredit, maka akan banyak terjadi kredit bermasalah, hal ini dapat 

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan tersebut dan akan mengakibatkan 

kerugian di masa mendatang. Selain itu diperlukan sifat saling percaya antara 

pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) karena apabila kredit 



27 
 

27 
 

bermasalah banyak terjadi pada debitur maka akan sangat merugikan perusahaan 

terutama dalam hal pencapaian keuntungan (Sinaga, 2016). 

Sebelum kredit diberikan kepada calon debitur perlu adanya analisis 

kredit dengan penuh teliti, hati-hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak yang 

berkaitan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk kepatuhan koperasi 

terhadap ketentuan atau aturan-aturan perkreditan atau perundang-undangan 

yang konsekuen dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan menerapkan prinsip 

ini mampu menciptakan kredit yang aman dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan seorang analis kredit. 

8. Hubungan Sistem Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit 

Bermasalah 

apabila kredit bermasalah dapat terselamatkan dan menjadi lancar 

kembali melalui upaya-upaya penyelamat kredit, maka diperlukannya 

melakukan tindakan- tindakan penyelesaian untuk penagihan kredit bermasalah 

itu. Upaya penagihan harus dilakukan oleh badan usaha/koperasi karena apabila 

penagihan tidak dilakukan oleh koperasi terhadap nasabah yang memiliki 

tunggakan kredit maka itu dapat menjadi kredit bermasalah dan dapat merugikan 

koperasi di masa yang akan datang (Sinaga, 2016). 

Upaya yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia apabila terjadi 

kredit bermasalah, yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut 

dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa 

yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan 
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dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga demikian akan tercipta suatu 

solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dan bagi kredit bermasalah 

yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya 

penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan 

cara-cara penyelesaian kredit yang sudah yang sudah tidak dapat ditagih kepada 

pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah 

atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah.


