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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

 

Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati adalah suatu koperasi 

serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah 

perdesaan, daerah kerja biasanya mencakup suatu wilayah kecamatan. 

Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi 

pertanian yang kecil dan banyak jumlah nya dipedesaan. Selain itu KUD 

memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. 

Kesejahteraan masyarakat desa akan berkembang secara terus 

menerus selama cara kerja KUD tetap baik dan para pengurus nya bekerja 

dengan jujur serta bertanggungjawab. Pembangunan masyarakat desa 

mencakup pembangunan di segala bidang kehidupan terutama bidang 

ekonomi, maka semuanya baru dapat dirasakan manfaatnya ketika 

koperasi dipedesaan mulai hadir. 

Pembangunan KUD untuk percepatan ekonomi pedesaan, sangat 

perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk 

partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pembangunan KUD. 

Pembangunan KUD  didasari oleh adanya potensi desa, antar lain : 

masyarakat petani, pengusaha kecil, industri dan rumah tangga. Dengan 

dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus dikembangkan melalui KUD 

dan menjadi anggota KUD pada masing-masing jenis usaha atau 
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kegiatannya. KUD dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama 

dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari 

ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) 

perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan . 

Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa 

pembinaan dan penyuluhan. 

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya  

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan 

makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1995. 

Menurut UU no 25/1992 pasal 4, Koperasi bertujuan : 

1. Membangun dan Mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan 

koperasi sebagai gurunya. 

3. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 
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4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Sedangkan Menurut Moch. Hatta, tujuan koperasi bukanlah 

mencari laba yang sebesar-sebesarnya, melainkan melayani kebutuhan 

bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. 

Pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat 

layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasioanal dan dibina 

serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. 

Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat 

menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang 

adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang 

ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang 

ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan 

dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha 

maupun kesejahteraannya. Melihat kebutuhan anggota beraneka ragam, 

maka usaha koperasi multipurpose yaitu koperasi yang mempunyai 

beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, 

konsumsi, kesehatan dan pendidikan. Koperasi yang termasuk dalam multi 

purpose adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi unit desa prima 

sehati (KUD-Prima Sehati) khusus menangani pengelolaan tandan buah 
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segar (TBS) yang diperoleh dari masing-masing anggota. Dalam hal 

pengelolaan kegiatan perekonomian seperti yang disebut diatas seluruhnya 

dilaksanakan dan dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-

Prima Sehati) desa lubuk ramo, kecamatan kuantan mudik, kabupaten 

kuantan singingi. Koperasi unit desa prima sehati (KUD-Prima sehati) 

beranggotakan sebanyak 4.658 orang tersebar di 10 desa. Koperasi unit 

desa prima sehati (KUD-Prima sehati) memiliki misi dan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat anggota kelompok tani 

dan mewujudkan kemajuan cara berfikir anggota untuk meraih taraf 

kehidupan yang lebih baik. 

Pada umum nya setiap badan usaha harus memiliki administrasi 

keuangan yang jelas dan mendetail namun mudah dipahami guna 

kelancaran dan kelangsungan kinerja badan usaha tersebut. begitu juga 

pada Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) yang anggota 

nya terdiri dari masyarakat pedesaan yang memiliki sifat, karakter serta 

cara berfikir yang berbeda dan pada umum nya masih membutuhkan 

bimbingan serta penyuluhan khususnya dalam rangka mengembangkan 

ekonomi. Dalam hal ini cara dan prosedur dalam pengelolaan keuangan 

harus diperjelas dan mudah dipahami setiap proses masuk dan keluarnya 

sehingga anggota koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 

dapat dengan mudah memahami mekanisme penghimpunan dana 

pengeluaran keuangan pada Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-

Prima Sehati) 
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 Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pengelolaan yang 

digunakan oleh Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 

desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan 

Singingi. Maka perlu ditinjau prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan 

untuk mengetahui sistem penghimpunan dan pengeluaran, Berdasarkan 

uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai proses 

sistem keuangan, terutama sistem penghimpunan dana dan pengeluaran 

dana. Oleh karena itu dalam penelitian penulis mencoba memahami dan 

menuangkan dalam bentuk laporan dengan judul “ Sistem Akuntansi 

Penghimpunan Dana dan Pengeluaran Dana Pada Koperasi Unit Desa 

Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) Desa Lubuk Ramo Kecamatan 

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dibuat 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 Bagaimanakah sistem akuntansi penghimpunan dana dan 

pengeluaran dana pada Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-

Prima Sehati) Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan penelitian  

 Untuk mengetahui sistem akuntansi penghimpunan dana dan 

pengeluaran dana pada Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati)desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

1.3.2 Manfaat penelitian 

         a. Bagi penulis 

Untuk menambah  wawasan berfikir, memperluas pengetahuan, 

baik dalam teori maupun dalam praktek dan sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi program Diploma  III (D3) 

akuntansi Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

a. Bagi Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) 

Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu dan informasi 

untuk kemajuan Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima 

Sehati) khususnya para anggota nya.serta dapat digunakan 

sebagai acuan sejauh mana Koperasi  Unit Desa Prima Sehati 

(KUD-Prima Sehati) Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan 

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mentaati sistem akuntansi 

yang berlaku secara umum 
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b. Bagi pihak lain  

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan 

dapat menambah wawasan bagi parapembaca. 

1.4   Metode Penelitian   

Penulisan laporan tugas akhir ini membahas mengenai sistem 

penghimpunan dana dan pengeluaran dana Koperasi Unit Desa Prima 

Sehati (KUD-Prima Sehati) Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan 

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Didalam  Pengumpulan data dan 

informasi penulis menyusun laporan menggunakan metode sebagai 

berikut:    

1.4.1  Lokasi dan waktu penelitian  

Penulis  melakukan penelitian pada Koperasi Unit Desa Prima 

Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten kuantan singingi pada tanggal 13 maret 2018 

1.4.2  Jenis dan sumber data  

Jenis data yang digunakan sebagai pedoman adalah: 

A. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari 

Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk 

Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

bentuk buku dan membutuhkan pengelolaan lebih lanjut, guna 

mengetahui dan mempelajari sistem yang berlaku. 
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B. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Koperasi Unit Desa 

Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo Kecamatan 

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk yang sudah jadi 

seperti struktur organisasi dan sejarah singkat. 

1.4.3 Metode Pengumpulan Data  

 Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat 

dibedakan atas 2 bagian : 

a. Wawancara  

     Yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan 

pengurus Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk 

Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk 

memperoleh informasi mengenai sistem penghimpunan dana dan pengeluaran 

dana Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi  

b. Dokumentasi  

Yaitu metode dengan cara mengutip secara langsung dari data 

laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode 2016 pada 

Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk 

Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 
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1.4.4  Analisis data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mendatangi langsung intansi yang terkait dengan Koperasi Unit Desa Prima 

Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi, dan menggunakan metode deskriptif yaitu 

menggambarkan dan membandingkan suatu keadaan dengan menganalisa serta 

mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori dengan apa yang terjadi dilapangan 

hingga diambil suatu kesimpulan. 

1.5    Sistematika penulisan  

Penyusunan tugas akhir ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun pokok masalah tiap bab tersebut akan 

penulis uraikan dalam garis-garis besarnya saja sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN  

 Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari beberapa 

sub-sub bab yang membahas tentang latar belakang masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini memuat tentang gambaran umum Koperasi Unit Desa 

Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo Kecamatan 

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, menguraikan 

tentang sejarah singkat, struktur organisasi dan aktifitas Koperasi 
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Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo 

Kecamatan Mudik Kabupaten Singingi  

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Bab ini mengemukakan uraian yang sangat penting dalam 

penulisan ini, karena memuat tinjauan teoritis yang dipakai dalam 

penulisan ini, yang terdiri dari pengertian, azas dan fungsi 

Koperasi Unit Desa (KUD-Prima Sehati) dan sistem akuntansi 

dalam islam. Dan tinjauan praktek pada usaha ekonomi desa  

Koperasi Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk 

Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 

pada sistem pengelolaan penghimpunan dan pengeluaran dana. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan juga saran-saran dari penulis 

yang diharapkan dapat berguna bagi usaha ekonomi desa Koperasi 

Unit Desa Prima Sehati (KUD-Prima Sehati) desa Lubuk Ramo 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

   


