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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan semakin tingginya perkembangan ekonomi global,

membuat persaingan dalam dunia bisnis semakin kompleks. Hal ini menuntut

setiap entitas bisnis untuk dapat bersaing secara kompetitif. Perubahan kebijakan

pemerintah di bidang moneter dalam upaya membangkitkan sektor riil dan usaha

mikro pun baik langsung maupun tidak langsung berdampak kepada Koperasi

secara umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Hendrojogi, 2007:21).

Koperasi dalam mengupayakan pertumbuhan dan perkembangannya

dalam situasi era persaingan dan akan mulai berjalannya MEA (Masyarakat

Ekonomi ASEAN) pada Januari 2016, menuntut seluruh komponen Gerakan

Koperasi, tidak terkecuali Gerakan Koperasi Kredit (GKK) di Jawa Barat

termasuk koperasi RSBSA, untuk segera mengadakan perubahan. Gerakan

Koperasi Kredit Jawa Barat merupakan suatu bentuk jaringan kerjasama yang

dapat kita manfaatkan untuk menjadi salah satu wadah untuk mencapai tujuan

bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya.
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Salah stau jenis koperasi diantaranya yaitu koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan

simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali

kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi

simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana

kepada anggota koperasi (Rudianto, 2010:5). Aktivitas pemberian pinjaman

modal (kredit) baik kepada anggota atau non anggota akan menyebabkan

meningkatknya piutang pada koperasi. Piutang meliputi semua klaim dalam

bentuk uang terhadap pihak lainnya, ternasuk individu, perusahaan atau organisasi

lainnya  (Warren, 2013:442). Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan

menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran

kepada perusahaan (Warren, 2013:444).

Namun dalam pelaksanaanya, kegiatan simpan pinjam juga memiliki

risiko yang cukup tinggi salah satunya seperti terjadinya kredit macet yang

menyebabkan kegiatan simpan pinjam menjadi terganggu. Koperasi sebagai

badan usaha juga tidak kebal terhadap kebangkrutan.  Berdasarkan informasi yang

dikutip dari www.bandung.bisnis.com pada tahun 2016 bahwa Ketua Dewan

Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) menyebutkan kredit macet dan lemahnya

pemasaran menjadi penyebab mayoritas matinya sebuah koperasi. Lebih lanjut

disampaikannya, enggannya masyarakat masuk dalam koperasi karena mereka

trauma dengan perilaku rentenir. Oleh karenanya, pihaknya ingin menertibkan hal

tersebut. Ketua Dekopinda menargetkan untuk bisa menghidupkan kembali

sejumlah koperasi yang telah mati suri. Pasalnya, saat ini dari 337 koperasi yang

ada, hanya 35% saja yang masih berjalan (Ardia, 2017).
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Selain itu kasus terjadinya kredit macet juga terjadi di salah satu koperasi

yaitu Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih. Koperasi Mitra Sartika Asih

bermula dari prakarsa dan karyawan RS. Sartika Asih sejak 30 September 200,

hingga berdiri pada tanggal 01 November 2000 dan memperoleh badan hukum

dari Pemerintah dengan nomor : 09/BH/DISKOP.UKM/II/2001 yang kemudian

mengalami perubahan Anggaran Dasar dan memperoleh badan hukum baru

dengan nomor:09/BH/PAD/518-DISKOP.UKM/III/2003. Untuk mengembangkan

potensi, pelayanan dan permodalan maka sejak tahun 2010 keanggotaannya

terbuka untuk umum dan semua kalangan baik dari karyawan, pedagang,

pengusaha dan profesi seperti baidan, dokter dll. Nama Koperasi Mitra Sartika

Asih sebelumnya adalah Koperasi RS.Bhayangkara Sartika Asih, dan mengalami

perubahan pada tahun 2016 menjadi Koperasi Mitra Sartika Asih

Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi RS. Bhayangkara Sartika

Asih yang diperoleh mengenai kulaitas kredit atas pinjaman yang diberikan

kepada anggota koperasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kondisi Pembayaran Kredit Pada Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih

Pada Tahun 2012-2016

Ket 2012 2013 2014 2015 2016
Lancar 9.565.601.915 10.681.348.048 11.310.509.961 10.597.752.632 13.020.280.242
Kurang Lancar 136.034.377 264.998.911 550.989.554 323.214.823 108.918.841
Diragukan 117.520.964 18.981.000 170.650.332 523.998.403 168.418.959
Macet 161.411.618 243.802.331 253.398.374 783.555.519 887.390.559

Sumber : Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa menunjukan kondisi pembayaran

kredit termasuk kategori lancar pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan,

pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2015-2016

kembali mengalami peningkatan. Kualitas pembayaran kredit termasuk kategori
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kurang lancar pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan, pada tahun 2014-

2016 mengalami penurunan. Kualitas pembayaran kredit termasuk kategori

diragukan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan, pada tahun 2013-2015

mengalami peningkatan, pada tahujn 2015-2016 menegalami peurunan.

Sedangkan kualitas pembayaran kredit termasuk kategori macet pada tahun  2012-

2016 terus mengalami peningkatan. Dari uaraian tersebut dapat diartikan bahwa

penagihan piutang yang dilakukan pihak Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih

atas pinjaman yang diberikan belum berjalan dengan efektif.

Penagaihan piutang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena

berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas operasional koperasi dalam

melakukan usahanya salah satunya simpan pinjam. Salah satu cara untuk

meningkatkan efektivitas penagihan piutang atas pinjaman kredit yang diberikan

kepada aggota ataupun non anggota koperasi yaitu dengan menerapkan

pengendalian internal. Pengendalian intern meliputi struktur-struktur organisasi,

metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013:163).

Adapun tujuan melakukan pengendalian intern piutang diantaranya

meyakini kebenaran jumlah piutang yang ada benar-benar menjadi milik

perusahaan, meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih, ditaatinya kebijakan-

kebijakan mengenai piutang, dan Piutang aman dari penyelewengan (Romney dan

Steinbart, 2011:24). Pengendalian internal yang baik yang dilaksanakan oleh

manajemen, akan meminimalisir kerugian yang timbul akibat adanya kerigian

piutang tak tertagih. Semakin baik pengendalian internal tersebut, maka akan
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semakin besar perusahaan dapat menagih jumlah tagihan yang direncakan

sebelumnya (Hidayat, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah

dilakukan diantaranya oleh Susanto (2016) yang hasil penelitiannya menunjukan

bahwa pengendalian internal piutang dan akuntansi penjualan kredit berpengaruh

terhadap efektivitas penagihan piutang. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan

oleh Siswanti (2016) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengendalian

intern berpengaruh terhadap kelancaran penagihan piutang usaha. Berdasarkan

uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh

mengenai pengendalian internal dan penagihan piutang. dengan judul sebagai

berikut :

"Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas

Penagihan Piutang Pada Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih"

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas menunjukan bahwa yang menyebabkan

kebangkrutan koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam yaitu salah

satunya kredit macet. Tingginya kredit macet juga menunjukan bahwa proses

penagihan piutang yang dilakukan manajemen koperasi belum berjalan efektif, hal

tersebut mungkin dapat disebabkan karena belum berjala dengan baiknya

pengendalian internal yang diterapkan di koperasi. Berdasarkan ringkasan

tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana penerapan pengendalian internal di Koperasi RS. Bhayangkara

Sartika Asih.

2. Bagaimana efektivitas penagihan piutang yang dilakukan Koperasi RS.

Bhayangkara Sartika Asih.

3. Apakah penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas

penagihan piutang di Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data,

mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan untuk memperoleh bukti

empiris mengenai pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap efektivitas

penagihan piutang di Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini memliki tujuan

yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian internal di

Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih.

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penagihan piutang yang

dilakukan Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih.

3. Untuk mengetahui apakah penerapan pengendalian internal berpengaruh

terhadap efektivitas penagihan piutang di Koperasi RS. Bhayangkara

Sartika Asih.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait,

diantaranya bagi :

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis

mengenai pengendalian internal dan efektivitas penagihan piutang di

Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih.

b. Menjadi referensi dan tambahan informasi untuk peneliti selanjutnya

dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya sehingga

dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan menambah

faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi efektivitas

penagihan piutang.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

memberikan masukan kepada koperasi dalam menentukan kebijakan

simpan pinjam, menerapkan pengendalian internal atas piutang, serta

dalam meningkatkan efektivitas penagihan piutang.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dijadikan acuan bagi Pemerintah

Daerah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Bandung selaku regulator dalam memberikan gambaran sebagi bahan

pertimbangan dan mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan

guna meningkatkan pertumbuhan koperasi yang sehat di Kota

Bandung.
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1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peniliti dalam

penulisan skripsi ini, peniliti melakukan penelitian pada Koperasi RS.

Bhayangkara Sartika Asih Jl. Moch. Toha No.369, Ciseureuh, Regol, Ciseureuh,

Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40256. Waktu penelitian dilakukan dari bulan

September 2017 sampai dengan selesai.


