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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan perekonomian sekarang ini semakin lama mengalami 

kemajuan, salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang 

atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan 

ekonomi berlandaskan asas kekeluargaan dalam melaksanakan seluruh 

kegiatannya. Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya bentuk badan 

hukum yang terdiri dari PT, firma, dan CV yang didirikan oleh orang-orang 

yang memiliki modal untuk memulai usaha. Dalam koperasi selalu ada unsur 

sosial maupun unsur ekonomi. Memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah 

badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya hubungan 

anggota koperasi. Memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, 

koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. 

http://ekonomikoperasi.blogspot.com/07/07/2007/koperasi-1html  

Salah satu bidang usaha yang tampak serta tumbuh atas kesadaran dari 

anggota masyarakat adalah bidang perekonomian. Perwujudan dari bidang 

perekonomian salah satunya adalah koperasi. Sejak orde lama pemerintah 

Indonesia telah mewujudkan “sebuah organisasi yang beranggotakan orang-

orang atau badan yang disebut sebagai koperasi yang merupakan metode dalam 

meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya dan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya” (UU No.25 tahun 1992). 

http://ekonomikoperasi.blogspot.com/07/07/2007/koperasi-1html
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Penelitian dari Kurniasari (2009) menyatakan bahwa koperasi di 

Indonesia bertujuan untuk memantapkan usaha sebagai organisasi ekonomi 

yang berwatak sosial, yang dapat diharapkan manfaatnya bagi para anggota dan 

masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi yang didasarkan pada 

demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan 

aktif dalam kegiatan pembangunan perusahaan yang sesuai dengan UUD 1945 

pasal 33 ayat 1. Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa pembangunan 

perusahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yang menganut asas 

kekeluargaan adalah koperasi. 

Menurut Winarno (2006: 1.3) sistem informasi akuntansi, atau disingkat 

SIA, merupakan suatu sistem. Suatu sistem memiliki banyak komponen yang 

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. SIA juga memiliki banyak 

komponen dengan fungsi yang bebeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama. 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan 

dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan 

transaksi keuangan. 

Sektor perkoperasian sebagai aspek salah satu pelaku kegiatan ekonomi, 

dimana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke 

anggotanya, koperasi lain dan anggotanya maupun masyarakat. Penyaluran 

dana koperasi ini diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman. Pemberian 

pinjaman akan melibatkan 2 pihak yaitu, pihak pertama pemberi pinjaman atau 

peghutang dalam hal ini koperasi dan pihak kedua yang menerima pinjaman 

atau terhutang. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam 

bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian 
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dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. ( 

Dikutip dari Kurniasari, 2009 ) 

Berbicara masalah pemberian pinjaman lepas dari situasi dan kondisi 

koperasi itu sendiri. Hubungan antara koperasi dengan anggota dalam 

memberikan pelayanan juga sangat menentukan suatu keberhasilan kegiatan 

usaha. Adapun bentuk kepuasan lahir berupa setiap anggota dapat mendapatkan 

pinjaman uang dari koperasi unit simpan pinjam. Kepuasan batin dapat berupa 

rasa senang menjadi anggota Koperasi Karyawan Prima Tirta PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya, karena pelayanannya cukup baik, memuaskan dan 

kebutuhan terpenuhi.  

Kondisi koperasi Unit Simpan Pinjam Karyawan Prima Tirta PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya saat ini cukup menguntungkan. Koperasi 

Karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan salah 

satu lembaga perkoperasian yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian 

pinjaman. Pencapaian laba yang optimal merupakan salah satu tujuan dari 

aktivitas koperasi. Namun tidak efektifnya sistem informasi akuntansi 

pemberian pinjaman dalam koperasi ini akan memberikan pengaruh tersendiri 

terhadap efektifitas pemanfaatannya dalam Koperasi Karyawan Prima Tirta 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ini. 

Koperasi memerlukan sistem informasi akuntansi pemberian pinjaman 

dalam aktivitasnya. Sistem Informasi Akuntansi pemberian pinjaman dirancang 

untuk mendukung perkembangan usaha koperasi, juga untuk memperkecil 

resiko terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian, 

khususnya pada prosedur pemberian pinjaman mulai dari pengajuan pemberian 
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pinjaman mulai dari pengajuan pinjaman dari anggota, proses evaluasi dan 

analisis pinjaman, keputusan pinjaman sampai dengan pencarian.  

Timbulnya tidak efektifnya sistem informasi akuntansi pemberian 

pinjaman yang disebabkan dari sistem pemberian pinjaman maupun dari proses 

pemberian pinjaman yang dilakukan di koperasi itu sendiri. Oleh karena itu 

diperlukan upaya-upaya pencegahan yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dapat menimbulkan tidak efektifnya  

sistem informasi akuntansi pemberian pinjaman dan pemanfaatannya di 

Koperasi Karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi topik  dalam penelitian 

sebagai bahan penyusunan skripsi adalah “ Sistem Informasi Akuntansi 

Pemberian Pinjaman Terhadap Efektifitas Pemanfaatannya di Koperasi 

Karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa: 

Bagaimana sistem informasi akuntansi pemberian pinjaman sehingga 

pemanfaatannya dapat efektif di Koperasi Karyawan Prima Tirta PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan atau penyusunan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Pinjaman Terhadap 
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Efektifitas Pemanfaatannya di Koperasi Karyawan Prima Tirta PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan peneliti 

tentang koperasi simpan pinjam dalam rangka meningkatkan pemberian 

pinjaman sehingga pemanfaatannya dapat efektif. 

2. Bagi Universitas 

Sebagai pelengkap perbendaharaan karya ilmiah di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, serta berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian selanjutnya.  

3. Bagi Koperasi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

Sebagai sumbangan penelitian praktis kepada pimpinan Koperasi 

Karyawan Prima Tirta PDAM Surabaya dan anggota akan arti pentingnya 

koperasi dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi pemberian 

pinjaman sehingga pemanfaatannya dapat efektif. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan wawancara yang baru, betapa pentingnya koperasi 

simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan Skripsi ini akan membahas sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang landasan teori, teori mengenai 

masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi yaitu 

mengenai pengertian koperasi, sistem informasi akuntansi, efektifitas 

pemanfaatan di koperasi, dan pinjaman serta pendapat para ahli tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan penelitian terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang pendekatan penelitian, 

keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data serta pengolahan dan analisis 

data, dan keabsahan temuan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang gambaran 

perusahaan, deskripsi hasil penelitian, pembahasan data hasil penelitian, dan 

proposisi sehubungan dengan sistem informasi akuntansi pemberian pinjaman 

terhadap efektifitas pemanfaatannya di Koperasi karyawan Prima Tirta PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya. 

Bab V Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan 

data-data yang penulis dapatkan dari penelitian guna kebutuhan dan masukan-

masukan kepada koperasi sebagai subjek penelitian. 

Bab IV  

 

 


