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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perjalanan otonomi daerah di indonesia telah memasuki tahap perkembangan 

baru dengan disahkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah Daerah. Kedua UU ini bertujuan untuk meningkatkan 

efesiensi dan efektifitas pemerintahan daerah. Dalam kedua UU ini pemerintah 

dan DPR memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang terdapat 

dalam paket UU terdahulu yang di anggap sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan peyelenggaraan otonomi 

daerah. 

Didalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, akuntansi sangat 

diperlukan karena akuntansi merupakan alat komunikasi perusahaan dalam 

menginformasikan peristiwa ekonomi kepada yang memerlukan terutama 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan 

baik didalam perusahaan seperti pimpinan dan karyawan serta diluar perusahaan 

seperti debitur, calon investor, pelanggan, kantor pajak dan pihak lainnya. 

Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi yang sangat berperan didalam 

memeratakan pembangunan nasional, dimana koperasi merupakan wadah untuk 

menggalang kemampuan ekonomi rakyat disemua kegiatan perekonomian 

nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan. Undang-Undang 

Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian 



2 
 

indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. 

Menurut Rudianto (2010 : 3) Secara umum koperasi dipahami sebagai 

perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah 

badan usaha yang di kelola secara demokratis.  

Disamping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk 

mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

anggota koperasi. (PSAK No.27, 2007) koperasi adalah badan usaha yang 

mengorganisir pemanfataan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 

anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk 

meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya masyarakat daerah kerja pada 

umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan 

sokoguru perekonomian nasional. Sedangkan menurut pasal 1 UU No.25/1992, 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan  

Tujuan utama dari terbentuknya koperasi adalah untuk meningkatkan 

tingkat ekonomi dari anggotanya. Dalam usaha meningkatkan tarif ekonomi 

anggotanya, maka koperasi dalam kegiatan usahanya berusaha memaksimalkan 

tingkat sisa hasil usahanya serta memberi manfaat semaksimal mungkin pada 

anggota. Untuk itu pengurus melakukan kebijakan penjualan barang secara kredit 

serta pemberian pinjaman dalam bentuk uang tunai kepada anggota maupun 

kepada bukan anggota koperasi. 
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Pembinaan koperasi  unit desa bertujuan untuk memantapkan dan 

menumbuhkan swadaya Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar), sehingga 

mampu menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang berdaya guna dan 

berhasil guna serta dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri untuk keperluan 

mereka dan pengembangan desa. Pembinaan Koperasi Unit Desa Kampar (KUD 

Kampar) juga bertujuan untuk memperkuat kerangka dasar dan arah 

pembangunan Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) sebagai pusat 

pelayanan dalam tata perekonomian masyarak. 

Sasaran pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa Kampar 

(KUD Kampar) terutama di arahkan agar Koperasi Unit Desa Kampar (KUD 

Kampar) dapat memegang peranan utama dalam perekonomian pedesaan. 

Khususnya pada sektor-sektor pertanian yang meliputi bidang-bidang pertanian 

pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan agro industri. Penyaluran 

kebutuhan pokok masyarakat pedesaan terutama pangan, sandang dan papan. Jasa 

yang antara lain meliputi bidang-bidang simpan pinjam, perkreditan angkutan 

darat, angkutan air, listrik pedesaan konstruksi, industri kecil dan kerajinan rakyat, 

serta bidang lain yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan setempat. 

Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) sebagai wadah kegiatan 

ekonomi yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan sebagai badan usaha 

yang efesien dan menjadi gerakan ekonomi yang tangguh dan mandiri serta 

berakar pada masyarakat. Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) 

beranggotakan sebanyak 721 anggota yang tersebar kedalam 4 Unit Usaha. Guna 

menunjang keberlangsungan Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) maka 
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Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) juga membangun kemitraan dengan 

beberapa mitra kerja seperti PT.Tasmapuja, Bank Bukopin, BUMN, Bank BRI 

Kampar Timur, BRIngin Life, Bank Riau Kepri dan mitra lainnya 

Pada umumnya setiap badan usaha harus memiliki administrasi keuangan 

yang jelas dan mendetail namun mudah guna kelencaran dan kelangsungan 

kinerja badan usaha tersebut. Begitu juga Koperasi Unit Desa Kampar (KUD 

Kampar) yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang memiliki sifat, karakter 

serta cara berfikir yang berbeda dan pada umumnya masih membutuhkan 

bimbingan serta penyuluhan khususnya dalam rangka mengembangkan ekonomi. 

Dalam hal ini cara dan prosedur dalam pengelolaan keuangan harus di perjelas 

dan mudah di pahami setiap proses masuk dan keluarnya sehingga anggota 

Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) dapat dengan mudah memahami 

mekanisme akuntansi pengeluaran dan pemasukan keuangan pada Koperasi Unit 

Desa Kampar (KUD Kampar) 

Sistem Akuntansi merupakan metode dan prosedur yang digunakan 

untuk menghasilkan informasi kegiatan yang terjadi dalam perusahaan baik 

menyangkut operasionalnya maupun keuangan perusahaan. Pengertian akuntansi 

secara umum adalah urutan-urutan pekerjaan yang dilaksanakan oleh beberapa 

orang atau bagian dengan tujuan agar tercapainya pelaksanaan kerja yang 

seragam, organisasi formulir, catatan laporan yang di koordinasikan sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen 

perusahaan. 
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Sistem akuntansi yang di rancang dengan baik akan dapat mendorong 

ditetapkannya kebijakan manajemen sehingga membantu manajemen perusahaan 

untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Untuk 

mencapai sistem akuntansi yang baik, manajemen harus menetapkan tanggung 

jawab secara jelas dan menetapkan anggota organisasi sesuai kemampuan dan 

keahlian bahwa anggota berbeda berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing agar terciptanya efesiensi dan efektifitas serta kepatuhan 

menyeluruh anggota organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

oleh manajemen perusahaan. 

Sistem akuntansi merupakan suatu alat prosedur perusahaan yang 

menjamin seluruh aset perusahaan dan pelaksanaan wewenang dalam manajemen 

perusahaan. Tujuan sistem akuntansi adalah menjaga keamanan hak milik suatu 

organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 

efisiensi dalam operasi perusahaan dan membantu menjaga agar tidak ada 

penyimpangan dari kebijakan manjemen yang telah ditetapkan lebih dulu. Sistem 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sangat diperlukan, karena dengan 

adanya sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dapat 

mengetahui berapa jumlah penerimaan perusahaan, baik secara langsung (tunai) 

maupun tidak langsung (piutang) dan juga dapat mengetahui berapa jumlah 

pengeluaran perusahaan, baik secara langsung (tunai) maupun tidak langsung 

(utang). Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK no. 2 bahwa kas terdiri dari saldo 

kas dan rekening giro. Arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau 

setara kas. 
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 Sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan-

catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupiah untuk menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan 

pemerintah. Pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik semua 

transaksi penerimaan atau pembayaran dalam jumlah besar harus dilakukan 

dengan cek yaitu melalui bank, sedangkan penerimaan dan pembayaran tunai 

yang jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui kas kecil. Kas sangat mudah 

digunakan baik penerimaan maupun pengeluaran sehingga sangat rawan untuk 

disalahgunakan. Kesalahan atau penyimpangan terhadap kas ditangan biasanya 

melibatkan pihak-pihak intern perusahaan terutama dibagian kas. Umumnya 

kasus-kasus penyimpangan tersebut terjadi karena sistem akuntansi yang 

diterapkan tidak tepat dan kurang memadai. 

Guna mengetahui bagaimana sistem akuntansi pengelolaan yang 

digunakan oleh Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar), Maka perlu di tinjau 

prosedur-prosedur akuntansi yang di gunakan untuk mengetahui sistem 

penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai proses sistem keuangan, terutama sistem akuntansi 

yang di gunakan pada penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karna itu dalam 

penelitian penulis mencoba memahami dan menuangkan dalam bentuk laporan 

dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada 

Koperasi Unit Desa Kampar (KUD-Kampar)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di temukan dapat dibuat 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar)? 

2. Apakah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Koperasi Unit 

Desa Kampar (KUD Kampar) sesuai dengan sistem pengendalian intern 

yang memadai? 

1.3 Tujuan dan ManfaatPenelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pada Koperasi Unit Desa 

Kampar (KUD Kampar) sesuai dengan sistem pengendalian intern.  

b.  Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolan 

ekonomi yang mudah di mengerti.  

c. Memajukan cara berfikir masyarakat karena semakin pesatnya 

perkembangan zaman maka semakin pesat pula perkembangan 

ekonomi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang membutuhkannya, antara lain adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan, baik 

dalam teori maupun praktek dan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi program diploma III (D3) Akuntansi Fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial UIN Suska Riau. 

2. Bagi Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi untuk 

kemajuan Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar), khususnya para 

anggotanya serta dapat di gunakan sebagai acuan sejauh mana Koperasi 

Unit Desa Kampar (KUD Kampar) mentaati sistem akuntansi yang 

berlaku secara umum.  

3. Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan infotmasi yang bermanfaat dan dapat 

menambah wawasan bagi para pembaca. 

1.4 Metode Penelitian  

Penulisan laporan tugas akhir ini membahas mengenai sistem akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas pada Koperasi Unit Desa Kampar (KUD 

Kampar). Didalam pengumpulan data dan informasi penulis menyusun metoda 

sebagai berikut : 

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan oleh penulis bertepatan di Koperasi Unit Desa 

Kampar di Jl. PT.Tasma Puja Pasar Selatan Desa Kampar, kecamatan  

Kampa, Kabupaten Kampar. 
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1.4.2 Jenis Dan Sumber Data  

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa: 

a. Data Premier 

Data premier merupakan data yang di peroleh dari Koperasi dalam 

bentuk sudah jadi seperti laporan laba rugi, struktur organisasi, dan 

laporan pendukung lainnya yang berhubungan dengan Koperasi yang 

di peroleh dari pinjaman dan pihak lain-lain intern Koperasi. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang di peroleh dari wawancara berupa keterangan lisan 

seperti sistem pencatatan penjualan dan lain sebagainya. 

1.4.3  Analisis data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mendatangi langsung instansi yang terkait dengan Koperasi Unit Desa 

Kampar (KUD Kampar) dan membandingkan suatu keadaan dengan 

menganalisa serta mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori 

dengan apa yang terjadi di lapangan hingga di ambil suatu 

kesimpulan. 

1.5 Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data yang penulis suguhkan dapat di 

bedakan atas 3 bagian : 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai 

beberapa pengurus Koperasi yang di tunjuk oleh ketua KUD Kampar 
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Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar untuk 

memperoleh data mengenai sejarah singkat Koperasi. 

b. Dokumentasi, yaitu dengan mengutip secara langsung data yang 

dimiliki oleh Koperasi, seperti neraca, laporan laba rugi, daftar 

piutang dan struktur organisasi. 

c. Penelitian pustaka, Merupakan pengumpulan data dengan 

mengadakan pengumpulan data, pembahasan yang di ambil dari 

literatur-literatur bantuan studi dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan judul penelitian.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang dilakukan, 

penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub 

bab sehingga sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari 

beberapa sub-sub bab yang membahas tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini memuat tentang gambaran umum Koperasi Unit Desa 

Kampar (KUD Kampar), menguraikan tentang sejarah singkat 

dan struktur organisasi Koperasi Unit Desa Kampar (KUD 

Kampar). 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini mengemukankan uraian yang sangat penting dalam 

penulisan ini, karena memuat tinjauan teoritis yang di pakai 

dalam penulisan ini, yang terdiri pengertian, azas dan fungsi 

koperasi , pengertian akuntansi, pengertian sistem, pengertian 

Koperasi Unit Desa (KUD) dan sistem akuntansi dalam islam. 

Dan tinjauan praktek pada usaha ekonomi desa mandiri 

Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) sistem 

pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang di 

peroleh dari hasil penelitian dan juga saran-saran dari penulis 

yang diharapkan dapat berguna bagi usaha ekonomi desa 

mandiri Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar). 


