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BAB I 

PEDAHULUAN 

1,Latar Belakang Masalah 

                 Koperasi Simpan Pinjam  Sahabat Mitra Sejati (KSPSMS) adalah 

koperasi yang beranggota pegawai negri sebelum di KSPSMS  Koperasi bernama 

Koperasi Mitra Sejati (KMS) . KSPSMS  bertujuan terutama meningkatkan 

kesejetraan bangsa indonesia secara langsung menyentuh perekonomian  mikro 

komitmen untuk maju bersama para pengusaha mikro ,kecil dan menengah 

dengan tetap menekan kan ada prinsip kehati- hatian dan mengacu pada pinjaman 

dengan sehat. Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati(KSPSMS) sebagai 

wadah perjuangan ekonomi rakyat bertujuan untuk meningkatkan kesejetraan 

anggota perorangan beserta kekeluargaan pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang berperan dalam pembangunan nasional 

selain itu Koperasi Sahabat Mitra SejatI (KSPSMS) ini memang sudah resmi 

didorong perkembangannya  oleh pemerintah  bahkan kerjasama dengan lembaga 

keuangan dan  bank sompoerna  dalam itu juga Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra 

Sejati (KSPSMS) Cabang Kandis  ini  merangkul BAZNAS  (badan zakat nasioal)     

Dalam koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSPSMS) Cabang Kandis  

terbagi menjadi 2 yaitu: kas kecil meliputi biaya menterai dan belanja rumah tangga 

kantor setiap hari yang nominalnya sebesar Rp 500.Dan kas besar adalah nominal 

transaksi uang masuk meliputi pembayaran angsuran nasabah ,biaya administrasi 
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dan sumber pemasuk uang lainnya.kesekejetraan masyarakat kecamatan akan 

berkembang secara terus menerus secara kerja Koperasi Simpan Pinjam Sahabat 

Mitra Sejati (KSPSMS) Cabang Kandis tetap baik dan para pengurus berkerja 

dengan jujur serta bertanggung jawab ,pembangunan masyarakat mencakup 

disegala bidang kehidupan terutama bidang ekonomi maka baru dapat dirasakan 

mamfaatnya ketika koperasi mulai hadir.KSPSMS  Cabang Kandis ini dengan 

berbasis pinjaman online dalam bentuk produknya SOBATKU untuk 

mempermudakan peminjaman  

             Menurut undang undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 koperasi bertujuan 

memajukan kesejetraan anggota pada kususnya masyarakat pada umum nya serta 

ikut membangunan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujidkan 

masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan pacasila UUD 1995  

Menurut UU 25/1992 koperasi bertujuan : 

1. Membangun dan mengembangkan pontensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk mningkat 

kesejetra ekonomi sosial  

2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengna 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 merupaka usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi  

            Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh koperasi seperti efesien biaya dari 

peningkatan economies of scale  jelas sebagai sebuah bentuk badan usaha yang 

sangat prospekrif diindonesia. Namun sebuah fenomena yang sangat dililematis 

ketika ternyata koperasi dengan berbagai kelebihannya ternyata sangat sulit 

berkembang diindonesia justru malah mengalami kemunduran 

              Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi diindonesia secara umum ada 

dua kelompok pemasalahan  yang dihadapi berkoperasi diindonsia yang membuat 

koperasi diindonesia  menjadi sangat sulit untuk berkembang  terutama 

dipedesaan.Permasalahan yang berasal dari dalam organisasi koperai masalah 

masalah yang timbul karena kelemahan dari segi intren organisasi itu sendiri dan 

permasalahan dari luar orgaisasi  koperasi . Koperasi Simpan Pinjam Sahabat 

Mitra Sejati (KSPSMS) Cabang Kandis  adalah suatu badan perkumpulan yang 

berdiri dari orang orang atau badan-bandan yang memiliki kebebasan masuk dan 

keluar sebagai anggota  dengan berkerja sama secara kekeluargaan dalam 

menjalankan usaha kesejetraan para anggota nya  

           Koperasi berbeda dengan perusahaana lainnya.jika badan usaha lain 

memiliki visi dan misi tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya demi 

kelangsungan operasional perusahaan sedangkan koperasi memiliki misi tujuan 

sosial yang meningkatkan kesejetraan ekonomi anggota da masyarakat sekitar 
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koperasi tersebut.Pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSPSMS)  

Cabang Kandis ini dilihat  dari jumlah anggota atau sumber daya manusia 

mengalami kekurangan anggota sedangkaan dilihat dari bidang usaha semakin 

meningkat walaupun anggotanya pengelolanya   mengalami kekurangan  

          Ditengah perlambatan ekomomi sepanjang 2016 KSPSMS dalam 

menghadapi tantangan dan demikian berhasil mencapai kondisi fundamental 

koperasi yang baik dan manajemen resiko yang terukur pertumbuhan KSP sahabat 

mitra sejati 2016 tercermin dalam meningkatkan total aset sebesar 104% dari Rp 

662,9 miliar per akhir 2015 menjadi RP 1.353,4 miliar perakhir tahun 2016     

Pinjaman yang disalurkan perakhir tahun 2016 mencapai Rp1.159,3 miliar naik 

135% dari Rp 493,3 miliar perakhir 2015 dengan tetap memperhatikan kehati- 

hatian dalam melakukan kegiatan penyaluhan pinjaman sesuai visi dan misi 

koperasi .kenaikan ini ditompangkan oleh meningkatnya  total simpanan dari 

Rp529,8 miliar per akhir 2016 serta diikuti oleh peningkatan pendapatan bunga 

bersih sebesar 69%dari Rp 182,1 miliar pada akhir 2015 menjadi Rp 306,9 miliar 

pada akhir 2016 ( www.sahabat.ukm.com) 

         Setiap badan usaha memerlukan  kas dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional menurut Donald E.Keiso,Dkk( 2007:342 ) kas yaitu aktiva yang 

paling likuid merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta 

akuntansi untuk semua pos pos lainnya pada umumnya kas diklafiksikan sebagai 

aktiva lancar  kas terdiri dari uang logam,uang kertas dan dana yang tersedia pada 

deposito bank kecuali deposito yang dimana tidak termasuk kas, instrumen yang daapat 

http://www.sahabat.ukm.com/
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dinegosiasikan seperti pos wesel ,cek yang disahkan ,cek kasir cek pribadi  wesel 

bayar dipandang juga sebagai kas.Penerapan sistem akuntansi yang baik  dan 

benar terutama terhadapat kas sangat penting untuk menjamin agar kas yang 

dimiliki perusahaan tidak disalah gunakan atau diselewengkaan oleh pihak pihak 

tertentu untuk kepentingan pribadi  maupun akibat kesalahan operasional 

perusahaan  oleh karena itu diperlukan pengendalian internal yang 

memadai.Mengingat begitu mudahnya keuangan kas itu diselewengkan maka 

diperlukan suatui prilakuan yang tepat terhadap kas sendiri,terutama terhadap 

pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas  sisitem penerimaan dan 

pengeluaran kas itulah adalah suatu cara dimana suatu badan usaha menerapkan 

aturan aturan yang jelas mengenai prosedur prosedur yang ditempuh sebagai 

akibat terjadinya transaksi transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan 

pengeluaran tersebut ,serta bagian apa- apa saja  didalam badan usaha tersebut 

yang berkaitan secara langsung  maupun secara tidak langsung dengan transaksi 

kas 

         Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas meliputi dokumen dokumen atau 

catatan-catatan  yang digunakan untuk menjaga agar kegiatan dapat dilaksanakan 

dengan tratur sesuai prosedur yang baik ,menghendaki transaksi yang terjadi dan  

teLah terjadi disahkan oleh yang berwenang . Ditinjau dari penelitain sebelumnya 

sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada BTA ( delapan jakarta 

, cabang pekanbaru  termasuk sudah memenuhi syarat syarat sistem akuntansi 

yang berlaku umum dan sesuai dengan pengendalian internal yang memadai hal ini 

dapat dilihat dari prisedur penerimaan kasnya ,dimana setiap kas yang diterima dikelola 

dan dicatat oleh bagian akuntansi dan kasir  hasil penerimaan kasnya diketahui oleh 
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pimpinan perusahaan untuk diperiksa dahulu kebenarannya begitu juga untuk 

pengeluran kas .bahwa uang diperlukan untuk operasional diketahui oleh bagian 

akuntansi dan lebih dahulu melaporkannnya kepada pimpinan perusahaan  

           Mengingat begitu mudah uang kas itu diselewengkan maka diperlukan 

suatu prilakuan yang tepat terhadap kas itu sendiri terutama pengendalian intrn 

terhadap  peneriman dan pengeluran  kas menurut mulyadi (2013:164) 

pengendalian intren dalam arti luas adalah meliputi struktur struktur organisasi 

metode dan   ukuran yang di keordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi,mengecek ketelitian dan keandalaan dat akuntansi , mendorong 

efesiensi dan mendorong  dipatuhnya kebijakan manajemen 

            Pada koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati dapat disimpulkan 

bahwa:1)Pada KSPSMS dilihat dari pemisah fungsi yang memadai hal  dapat 

dilihat penerapan sistem akuntansi masih menggunakan akuntansi menual .pada 

koperasi ini juga tidak  adanya pemisahan tugas antara kasir dengan bagian  

pembukuan sehingga kasir merangkap  dua tugas yaitu sebagai penerima uang dan 

pencatatan dan prosedur penerimaan dijemput oleh petugas collection sehingga 

memungkinkan terjadinya penyelewengan dan kecuranagn terhadapat kas sediri. 

2). Pada KSPSMS kandis dilihat dari penggunaan dokumen dan catatan yang 

cukup bahwa dalam koperasi ini belum juga sepenuhnya menggunakan dokumen 

yang cukup .hal ini dilihat belum adanya pemsalahan antara bukti penerimaan dan 

bukti pengeluaran kas dengan kata lain kedua jenis transaksi tersebut ,bukti yang 

menyertai disatukan dalam satu lembar satu untuk koperasi sebagai arsip dan 

lembaran kedua untuk anggota pinjaman .3).Beberapa kendala yang dihadapi 
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terkait penerimaan kas saat ini adanya perubahan pelayanan dari sistem manual 

konvensional ke sistem yang berbasis jaringan elektronik (cassaless) dimana 

secara meminimalisir penyetoran tunai ke konter menjadi penyetoran 

memanfaatkan jaringan diluar KSPSMS UKM melalui bank lain, Alfamart, 

Mobile banking dan ATM link, tentu berdampak pada penyesuaian pemahaman 

dan kemampuan nasabah dalam menggunakan aplikasi teknokogi, sehingga butuh 

waktu yang relatif panjang agar nasabah mampu menerapkan sistem tersebut. 

Mayoritas masyarakat yang menjadi nasabah yang telah terbiasa nyaman dengan 

penyetoran di kantor dilayani petugas counter, memerlukan edukasi yang kontinue 

agar benar benar memahami sebuah perubahan yang mampu meminimalisir 

perampokan dan penyelewengan putugas lapangan (frount). 

          Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KSPSMS kandis belum 

memenuhi prinsip pengendalian intern yang memadai,sehingga dalam transaksi 

baik penerimaan atau pengeluaran kas dapat terjadinya kecurangan ataupun 

penyelewengan baik yang disengaja atau tidak disengaja .Berdasrkan urairan 

diatas dapat diketahui akan sangat mudah terjadinya penyelewengan terhadap kas 

diamana akan berpengaruh terhadap sistem akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas ,oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti tentang 

sejauh mana sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada KSPSMS 

Cabang kandis dengan mnyusun dalam skripsi minor yang berjudul’’ SISTEM 

AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KOPERASI 

SAHABAT MITRA SAHABAT SEJATI CABANG KANDIS ‘’ 
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1.2 Rumus Masalah  

1. Apakah sistem akuntansi penerimaan kas pada koperasi simpan pinjam 

sahabat mitra sejati telah sesuai dengan sistem pengendalian intren yang 

memadai  

2. Apakah sistem akuntansi pengeluaran kas pada koperasi simpan pinjam 

sahabat mitra sejati telah sesuai dengan sistem pengendalian intren yang 

memadai  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan  

     1. Tujuan penulisan. 

Sesuai permasalah yang dihadapi tujuan dari penulisan laporan ini adalah 

untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pada koperasi simpan pinjam 

sahabat mitra sejati (KSPSMS) cabang kandis telah sesui denan prinsip 

pengendalian intern 

     2. Mamfaat penulisan  

          a. bagiam penulisan  

            Untuk menambah wawasan berfikiar,memperluas  pengetahuan baik 

dalam teori maupun praktek dan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi program diploma D III (D3) akuntansi Fakultas 

ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

    b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati(KSP SMS) Cabang 

Kandis.  

    Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu dan informasi untuk 

kemajuan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP SMS) 
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Cabang Kandis khususnya para anggotanya serta dapat digunakan 

sebagai acuan sejauh mana Koperasi Simpan Pinjam (KSPSMS) Cabang 

Kandis  JL. Lintas Pekanbaru- Duri ,KM 80 Kandis Kabupaten Siak  

           c.bagi pihak lain. 

dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bemamfaat dan dapat  

menambah wawasan parapembaca 

1.4 Metode Pengumpulan Data  

       1. lokasi dan waktu penelitian  

  Penulisan laporan tugas akhir ini menambah mengenai sistem akuntansi       

penerimaan dan pengeluaran kas pada koperasi simpan pinjam sahabat mitra 

sejati  cabang kandis 

2, jenis dan sumber data 

a. Data primer ,yaitu data yang diperoleh dari lapanan diolah terlebih 

dahulu atau data perusahaa yang belum aiolah sedemikan rupa langsung 

dari tempat penelitian seperti wawasan  

b. Data sekunder data lengkap yang diperoleh dari pihak perusahaan berupa 

informasi mengenai sejarah perusahaan ,struktur organsasi dan aktivitas 

yang dilakukan perusahaan  

    3, Metode pengumulan data  

a. Wawacara ,yaitu penulis langsung melakukan tanya secara langsung kepada 

pengurus koperasi mengenai sistm penerimaan dan pengeluran kas 

b. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilokasi 

penelitian. 
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4.Analisis Data  

 Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriftif yaitu 

suatu cara meneliti dan membahas data yang sudag ada degan teori yang 

diperoleh kemudian dari analisis itu ditarik kesimpulan dan saran. 

1.5 Sistematis Penulisan  

     Penulisan laporan ini agar udah lebih dipahami ,maka penulis merincikan 

kedalam sistematis penulis yang dikelompokkan menjadi 4 bab yaitu : 

     BAB I  :    PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari lata belakang 

masalah ,perumusan masalah ,tujuan dan manfaat penulisan 

metode pengumpulan data dan diakhiri dengan sistematis  

penulis  

   BAB II   :   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan yang   

terdiri dari sejarah singat perusahan berserta struktur 

organisasi dan jenis kegiatan usaha yang disajikan  

BAB III         :TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini berisi mengenai tinjauan teori an praktek adapun 

yang termassuk tinjaun teori adalah pengertian,azas dan 

funsi koperasi ,pengertian akuntansi pengertian kas, pengertian 

pengdalian terhadapat kas ,sistem internal atas peneriamaan 

dan pengeluran kas ,tinjaun praktek berisi hasil pembahasn 
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mengenai sistem peneriman dan pengeluran kas pada 

koperasi simpan pinjam sahanat mitra sejati cabang kandis  

BAB IV          :PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran saran yang ungkin berguna bagi 

perusahaan didalam pelaksanaan aktivitas perusahaaan 

maupun pihak yang memerlukan biak pada masa sekarang 

maupun masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


