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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat mengalami stabil, mayoritas hidup dengan 

tingkat ekonomi menengah kebawah sangat merasakan keadaan yang membuat 

kehidupam mereka semakin sulit. Terdapat faktor yang menyebabkan kurangnya 

keberhasilan salah satunya dibidang teknologi, politik, dan partisipasi masyarakat 

dengan demikian, untuk meningkatkan ketahanan masyarakat maka strategi 

masyarakat yaitu menggerakkan dan menghidupkan aktivitas ekonomi desa. 

Dalam perkembangan usaha simpan pinjam pada saat ini semakin pesat 

lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan 

perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan ini dimaksudkan sebagai 

perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang 

sangat kekurangan dana. Dengan demikian lembaga keuangan akan bergerak 

dalam kegiatan perekonomian dan berbagai pelayanan jasa yang diberikan. 

Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya ialah menerima dana 

dari Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening koran dan simpanan dari anggota 

kemudian menyalurkan dana yang diterimanya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit. Semakin besar jumlah uang yang dipercayakan masyarakat pada suatu 

usaha simpan pinjam, berarti semakain besar pula kepercayaan masyarakat kepada 

usaha simpan pinjam tersebut. 
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UED-SP didirikan didaerah desa se-Provinsi Riau berdasarkan peraturan 

Gubenur Riau No.15 tahun 2006 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis 

Program Pembedayaan Desa (PPD). Dari dasar pembentukkan yang dilimpahkan 

oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) bahwa Desa Tanjunggadai Kecamatan 

Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dana Rp 500.000.000 (Lima 

ratus juta rupiah,-) maka kepada Badan Pembedayaan dan Perlindungan 

Masyarakat (BPPM) Kota Pekanbaru memerintahkan yang bersangkutan (Desa 

Tanjunggadai) melaksanakan Musyawarah Desa  UED-SP Bersua Lestari berdiri 

tanggal 25 April 2011, melalui sebuah Musyawarah Desa, dimana aktifitasnya 

adalah menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat melalui unit usaha 

pemberian pijaman pada Masyarakat Kecil (Mikro) dan penghimpunan dana 

anggota melalui tabungan (Simpan Pinjam). 

UED-SP ( Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) yaitu merupakan suatu 

usaha yang dimiliki oleh suatu desa/kelurahan yang bergerak dalam usaha 

meminjamkan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan 

untuk mengembangkan usahanya baik dibidang usaha perikanan, dagang, 

perkebunan, pertenakan, jasa maupun industri kecil. Tujuan didirikanya UED-SP 

adalah 1) mendorong kegiatan ekonomi desa/kelurahan 2) meningkatkan 

dorongan usaha bagi anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, 3) 

mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat 

desa/kelurahan, 4) menghindarkan masyarakat dari rentenir, 5) meningkatkan 

peranan masyarakat desa/kelurahan dalam pengelolaan bantuan modal, 6) 

meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertip, 7) dan 
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sebagai perantara  bagi masyarakat yang berpengahasilan rendah dan kekurangan 

untuk mengembangkan usaha ekonomi produksi. 

Menurut Prianthara (2010:18) sistem akuntansi adalah fomulir-fomulir, 

catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola 

data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan 

umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang di perlukan oleh manajemen 

untuk mengawasi usahanya, dan bagian pihak-pihak lainya yang berkepentingan 

seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk 

menilai hasil operasi. 

UED-SP memerlukan sistem akuntansi untuk mengetahui suatu organisasi 

yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna 

menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat 

pengawasan demi kelancaran aktivitas intansi dalam simpan pinjam. Pengendalian 

intern dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat penting karena pengendalian 

intern merupakan proses pencapaian tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya 

dan merupakan satu rangkaian tindakan yang dilakukan dan tidak dapat 

dipisahkan dari tujuan dan kegiatan perusahaan. Tujuan dari adanya Sistem 

pengendalian adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi. 

Sistem pengendalian internal di UED-SP dalam pemisahan tugas dan 

tanggung jawab masih terdapat adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh kasir 

dan SAK. Dimana kasir bertugas sebagai pengelola kas dan sekaligus mencatat 

laporan keuangan.dalam penempatan karyawan belum sesuai dengan keahlian,tim 
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verifikasi belum berpengalaman dibidangnya, hal ini terdapat pada latar belakang 

pendidikannya yaitu tamatan SMA. Prosedur pencatatan pada UED-SP belum 

berjalan dengan baik, karena UED-SP belum mempunyai sistem akuntansi. 

Dengan hal tersebutlah memudahkan terjadi penyelewengan. 

Salah satu indikator penerapan sistem akuntansi yang tepat pada UED-SP 

adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. UED-SP 

merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas dan dasar hukum, karena 

itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuanganya juga harus 

berpedoman pada SAK ETAP sehingga laporan keuangan yang disajikan 

memiliki kepercayaan dari semua pihak. 

UED-SP dalam melaksanakan laporan keuangan harus memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal 

penyusunan laporan keuangannya maka UED-SP harus mengacu pada pedoman 

umum yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntanbilitas publik atau 

juga sering disebut dengan istilah SAK ETAP. 

Menurut Effendi (2015:8) penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa 

laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan secara 

lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP. 

Dalam pengelolaan keuangan pada UED-SP Bersua Lestari masih adanya 

beranggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan 

sederhana. Kenyataanya pengelolaan keuangan pada UED-SP Bersua Lestari 
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terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum mengacu pada 

SAK ETAP. 

Adapun masalah yang dapat ditemui pada UED-SP Bersua Lestari adalah: 

UED-SP Bersua Lestari dalam pengelolaan keuangan pada UED-SP Bersua 

Lestari dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum mengacu pada SAK 

ETAP. Hal ini terebukti dari laporan keuangan hanya terdiri dari laporan laba rugi 

dan neraca. 

Didalam Neraca pasiva dan aktivanya tidak balance, itu dapat kita lihat 

dari laporan keuangan usaha ekonomi desa tahun 2015 aktivanya mengalami laba 

sebesar Rp 541.228.333 dan pasivanya laba sebesar Rp 789.752.894, pada tahun 

2014 usaha ekonomi desa aktiva mengalami laba sebesar Rp 521.191.001 dan 

pasiva laba sebesar Rp 716.366.422. 

Sedangkan pada simpan pinjam pada tahun 2015 aktiva mengalami laba 

sebesar Rp 7.985.207, pasivanya mengalami laba sebesar Rp 6.601.000. dan pada 

tahun 2014 aktivanya laba sebesar Rp 8.756.207, pasiva mengalami laba sebesar 

Rp 6.803.000. 

Diatas dapat kita lihat dari pasiva dan aktiva UED-SP Bersua Lestari tidak  

balance atau tidak sama. Sedangkan dalam penyusunan laporan posisi keuangan 

sangat dibutuhkan pasiva dan aktiva yang balance. hal itu menyebabkan tidak 

dapat menyusun laporan kas. 

UED-SP Bersua Lestari belum mencantumkan laporan arus kasselama 1 

(satu) periode, sehinnga tidak tersedia informasi keuangan sebagai dasar menilai 

kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas dan setoran kas, serta menilai 
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kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. sedangkan menurut SAK 

ETAP Mengenai akuntansi perkoperasian, laporan arus kas tersebut perlu 

disajikan untuk mengetahui informasi mengenai perubahan kas yang meliputi 

saldo awal sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada 

periode tertentu. 

Dampak lainnya dengan tidak adanya laporan kas adalah dengan tidak 

adanya informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dan aktivitas 

UED-SP Bersua Lestari, tidak terdapatnya pencatatan arus kas dari aktivitas 

investasi dan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan.  

UED-SP Bersua Lestari belum mencantumkan perubahan ekuitas yang 

menyajikan laba atau rugi entitas untuk satu periode, pos pendapatan dan beban 

yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh 

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi yang dilakukan dalan satu periode 

tersebut, dan jumlah investasi oleh, dividen dan distribusi lain kepemilik ekuitas 

selama periode tertentu. (PSAK ETAP,2015:8). 

Penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan menjadi salah satu 

hal mutlak harus dimiliki, jika UED-SP Bersua Lestari ingin terus 

mengembangkan usahanya, menggunakan SAK ETAP dalam penyusun laporan 

keuangan yang dibuat oleh UED-SP Bersua Lestari dapat memudahkan dalam 

penyajian laporan keuangan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa suatu perusahaan 

dapat bertanggung jawab membentuk dan melaksanakan penerapan sistem 

akuntansi yang baik sesuai dengan prinsip akuntansi, untuk dapat mengamankan 

harta perusahaan, dan memudahkan dalam penyajian laporan keuangan supaya 
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tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan dengan 

menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan di UED-SP Bersua Lestari. Hal 

inilah yang mendorong penulis untuk membahasnya dalam penyusunan tugas 

akhir ini penulis mengambil judul “ Penerapan Sistem Akuntansi dan 

Pengengendalian Intern Pada Usaha Ekonomi Desa Unit Simpan Pinjam 

(UED-SP) Bersua Lestari Desa Tanjunggadai kecamatan Tebingtinggi 

Timur” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah yang 

dihadapi sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi dan Pengendalian InternPada 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bersua Lestari Desa 

Tanjunggadai Kecamatan Tebingtinggi Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Dan Pengendalian 

InternPada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bersua Lestai 

Desa Tanjunggadai Kecamatan Tebingtinggi Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Akademis 

Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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2. Bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 

Dapat dijadikan bahan masukkan bagi perusahaan atau organisasi 

lain khususnya tentang penerapan sistem akuntansi. 

 

1.5 Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data 

1.5.1 Lokasi dan Waktu Penulisan 

Penulisan ini di tuliskan di jalan utama no 32 Desa Tanjunggadai 

Kecamatan Tebingtingi Timur. Penelitian ini Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

1.5.2 Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer adalah data yang di peroleh dari kasir yang 

memberikan laporan keuangan . 

b. Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari perusahaan 

yang mengenai bahan laporan yang di butuhkan seperti sejarah 

singkat UED, struktur organisasi dan data-data lain yang di 

butuhkan 

2. Sumber Data 

a. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini penulis dapatkan 

dari bagian pembukuan sebagai penyusun laporan keuangan 

1.5.3 Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab dengan pengelolaan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan bagian 

admitrasi untuk memperoleh informasi mengenai penerapan Sistem 
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Akuntansi dan Pengendalian InternPada Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) Bersua Lestari Desa Tanjunggadai Kecamatan 

Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti 

b. Dokumentasi yaitu mengutif secara langsung dari buku laporan 

keuangan pengelola usaha ekonomi Desa simpan pinjam ( UED-SP) 

Bersua lestari desa Tanjunggadai kecamatan Tebingtinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

c. Penelitian pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan 

mengadakan pengumpulan data pembahasan yang diambil dari 

bantuan studi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasandalam penulisan tugas akhir ini secara garis besar 

terdiri dari lima bab yang pokok pembahasanya sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan 

  Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, sistematika penulisan, dan aktivitas  

BAB II :  Gambaran Umum Perusahaan 

  Bab ini menguraikan gambaran umum usaha ekonomi kelurahan 

usaha ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP) Bersua Lestari 

desa Tanjunggadai kecamatan Tebingtinggi Timur yang meliputi 

sejarah berdirinya usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP) 

Struktur organisasi, uraian tugas, dan aktivitas 
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BAB III :  Tinjauan Teori dari Praktek 

  Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek 

diantaranya pengertian sistem, pengertian akuntansi, unsur-unsur 

sistem akuntansi,fungsi dan tujuan sistem akuntansi, sistem 

pengendalian itern, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan 

keuangan, karakteristik laporan keuangan, jenis-jenis laporan 

keuangan, karakteristik laporan penyajian neraca, karakteristik 

laporan laba rugi, karakteristik penyajian laporan arus kas, 

karakteristik penyajian laporan perubahan ekuitas, Penyajian 

Catatan Atas Laporan Keuangan, catatan atas laporan keuangan 

dalam islam. 

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran 

  Bab ini merupakan bab penutup menguraikan tentang kesimpulan 

dan saran yang diperlukan dan berguna bagi UED-SP Bersua 

Lestari Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

 

 

 


