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2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1  Pengertian Sistem 

Pengertian sistem menurut S.P Hariningsih (2006: 10): 

“Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja sama 
untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari sistem alamiah 
(sistem tata surya, sistem galaksi) dan sistem yang dibuat manusia 
(sistem penjualan, sistem akuntansi, dll)”.  
 

 Sedangkan menurut Wing Wahyu Winarno  (1994: 8): 

“Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling bekerja sama 
untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem memerlukan sumber daya 
yang akan diperlukan untuk mengubah input menjadi output. 
Sumber daya meliputi berbagai bentuk, dari mesin otomatis hingga 
sinar matahari,  tergantung bentuk sistemnya”.  

 

2.1.2 Pengertian Informasi 

 Pengertian informasi menurut Suyanto (2000: 6) adalah sebagai berikut: 

“Data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa 
maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. 
Data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan 
berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan 
didalam pembuatan keputusan”.  
 
Menurut Abdul Kadir (2003: 28) informasi adalah “data yang telah diolah 

menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang”. Informasi merupakan 

“kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerima” (Andri Kristanto, 2003: 6). Informasi adalah “data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya”. (Jogiyanto, 1990: 8) 

 
Menurut S.P Hariningsih (2006: 11) dari kategorinya, informasi dapat 

dikelompokkan menjadi: 



 

 

a. Informasi strategis: informasi ini digunakan untuk informasi jangka 

panjang, mencakup informasi external (tindakan pesaing, langganan), 

rencana perluasan dan sebagainya. 

b. Informasi taksis: informasi ini dibutuhkan untuk informasi jangka 

menengah seperti trend penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun 

rencana-rencana penjualan. 

c. Informasi teknis: informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional 

sehari-hari, informasi persediaan, return penjualan, dan laporan harian. 

 

Kualitas Informasi 

 Menurut S.P Hariningsih (2006: 166), kualitas informasi harus akurat, 

tepat pada waktunya dan relevan. Akurat berarti informasi harus bebas dari 

kesalahan-kesalahan, tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi 

yang jelas mencerminkan maksudnya. Tepat pada waktunya berarti informasi 

yang datang pada penerimaan tidak boleh terlambat, relevan yaitu informasi 

tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevan informasi untuk tiap-

tiap orang satu dengan lainnya berbeda.  

 

Nilai informasi 

 Menurut S.P Hariningsih (2006: 166), nilai informasi ditentukan oleh dua 

hal yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai 

bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

Informasi yang digunakan dalam sistem informasi umumnya digunakan untuk 

beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk 

menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan 

biaya untuk memperolehnya, karena sebagian informasi dinikmati  tidak hanya 

oleh suatu pihak di dalam perusahaan.  

 

2.1.3 Pengertian Sistem informasi  

Pengertian sistem informasi menurut S.P Hariningsih (2006: 11) : 

“Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-
komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan menyajikan 
informasi”.  



 

 

Sedangkan menurut Krismiaji (2005: 16) mengatakan bahwa: 

“Cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukan, 
mengolah, dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi 
untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan 
informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.  
  
Wing Wahyo Winarno (1994: 9) mengungkapkan bahwa, sistem 

informasi memusatkan perhatian pada transaksi yang berulang (repetitif) dan 

jumlahnya material. Transaksi-transaksi ini dapat dikelompokan kedalam 4 

(empat) kelompok besar, yaitu: 

a. Pembayaran kas 

b. Penerimaan kas 

c. Pembelian (produk dan jasa, termasuk gaji karyawan) 

d. Penjualan (produk dan jasa).  

 

Menurut S.P Hariningsih (2006: 11), komponen sistem informasi adalah: 

a. Hardware: terdiri dari komputer, peripheral dan jaringan. 

b. Software: merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan 

aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melakukan tugas tertentu. 

c. Manusia: yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin 

sistem operator, pimpinan sistem informasi. 

d. Data: merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih 

lanjut untuk menghasilkan informasi. 

e. Prosedur: seperti dokumentasi prosedur/proses sistem, buku penuntun 

operasional (aplikasi) dan teknis. 

 

Kegiatan dari sistem informasi menurut S.P Hariningsih (2006: 12), mencakup: 

a. Input: menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk 

diproses. 

b. Proses: menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan 

suatu informasi yang bernilai tambah. 

c. Output: suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu informasi dari data tersebut. 

d. Penyimpanan: suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 



 

 

e. Control: ialah suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

2.1.4 Pengertian Akuntansi 

 Pengertian Akuntansi menurut S.P Hariningsih (2006: 167) : 

“Suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan data kuantitatif 
yang terutama mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha 
ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 
ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan”.  
 
Warren dkk (2005: 10) menjelaskan bahwa: “Secara umum akuntansi 

dapat di definisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 

perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2002: 10) mendefinisikan: “Tujuan utama 

dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya 

(usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan 

merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi”. 

 

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Krismiaji (2005: 4): 
“Sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna 
menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 
mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001: 4): 

 “Susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer 
dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, 
dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang di disain untuk 
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang 
dibutuhkan manajemen”.  

 
Sedangkan menurut Joseph Wilkinson (2000: 5): 
 “An accounting information system is a unfied structure within an 
entity, such us a business firm, that employs physical resources and 
other component to transform economic data into accounting 
information, with the purpose or satisfying the information needs of a 
variety of user”.  
 

 

 



 

 

2.1.6    Tujuan Sistem Informasi Akuntansi   

Menurut La midjan dan Azhar Susanto (2001: 37) tujuan utama dari 

penyusunan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:   

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). 

Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat 

memberikan informasi yang diperlukan secara cepat dan tetap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian internal 

Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan harus 

jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sitem 

akuntansi. 

 

2.1.7   Proses Sistem Informasi Akuntansi 

Gambar 2.1 
Proses Akuntansi 

Sebagai sebuah Sistem Relatif Tertutup 
 

INPUT     PROSES  OUTPUT 

 
- Transaksi   - Pencatatan   - Laporan 

- Pembukuan   - Dokumen 
- Penyesuaian 
- Pengendalian 

 
Sumber : Krismiaji. 2005 Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 2. h. 5 
 

Sistem informasi akuntansi merupakan jenis sistem yang relatif tertutup, 

karena sistem ini mengolah input menjadi output dengan memanfaatkan 

pengendalian intern untuk membatasi dampak lingkungan. Input sebuah sistem 

informasi akuntansi adalah transaksi atau kejadian ekonomi, misalnya penjualan 

barang secara tunai, penjualan barang secara kredit, pembayaran biaya-biaya, dan 

sebagainya. Transaksi-transaksi tersebut selanjutnya diproses dengan mencatatnya 

kedalam jurnal, diposting ke rekening-rekening buku besar, dan diikhtisarkan 



 

 

dalam berbagai macam laporan. Output dari sistem informasi akuntansi adalah 

laporan keuangan dan laporan manajemen. 

 

2.1.8   Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Krismiaji (2005: 16) secara garis besar, sebuah sistem informasi 

akuntansi memiliki delapan komponen,yaitu: 

1. Tujuan : setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih 

tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan. 

2. Input: data harus dikumpulkan dan dimasukan sebagai input ke dalam sistem. 

Sebagian besar input berupa data transaksi. Namun perlu diingat, bahwa 

dalam perkembangannya, sebuah sistem informasi akuntansi tidak hanya 

mengolah data dan menghasilkan informasi keuangan saja, namun juga 

mengolah data dan menghasilkan informasi non keuangan. Oleh karena itu 

sebagian input adalah berupa data non keuangan. 

3. Output: informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem disebut output. Output 

dari sebuah sistem yang dimasukan kembali ke dalam sistem sebagai input 

disebut dengan umpan balik (feedback). Output sebuah sistem informasi 

akuntansi biasanya berupa laporan keuangan dan laporan internal seperti 

daftar umur piutang, anggaran, dan proyeksi arus kas. 

4. Penyimpan data : data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa mendatang. 

Data yang tersimpan ini harus diperbaharui (updated) untuk menjaga 

keterkinian data. 

5. Pemroses: data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan 

menggunakan komponen pemroses. Saat ini sebagian besar perusahaan 

mengolah datanya dengan menggunakan komputer, agar dapat dihasilkan 

informasi secara tepat dan akurat. 

6. Instruksi dan prosedur: sistem informasi tidak dapat memproses data untuk 

menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur rinci. Perangkat lunak 

(program) komputer dibuat untuk mengintruksikan komputer melakukan 

pengolahan data. Instruksi dan prosedur untuk para pemakai komputer 

biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut buku pedoman 

prosedur. 



 

 

7. Pemakai: orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi 

yang dihasilkan oleh sistem disebut dengan pemakai. Dalam perusahaan, 

pengertian pemakai termasuk didalamnya adalah karyawan yang 

melaksanakan dan mencatat transaksi dan karyawan yang mengelola dan 

mengendalikan sistem. 

8. Pengamanan dan pengawasan: informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem 

informasi harus akurat, bebas dari berbagai kesalahan, dan terlindung dari 

akses secara tidak sah. Untuk mencapai kualitas informasi semacam itu, maka 

sistem pengamanan dan pengawasan harus dibuat dan melekat pada sistem. 

 

2.1.9 BAGAN ALIR (FLOWCHARTS) 

 Menurut Krismiaji (2005: 71) Bagan alir merupakan teknik analitis yang 

digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat dan 

logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan 

prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus 

menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. 

 Setiap simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir memiliki arti 

khusus sehingga mudah dikenali dari bentuknya. Bentuk simbol menunjukan dan 

menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukan input, output, pemrosesan, 

dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat dengan menggunakan 

program komputer atau menggunakan template, yaitu penggaris khusus untuk 

simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokan kedalam 

empat kelompok sebagai berikut: 

1. Input/output: yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang 

memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolah data. 

2. Processing: merupakan simbol yang menunjukan jenis alat yang digunakan 

untuk mengolah data (dengan komputer atau dikerjakan secara manual). 

3. Storage: simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan 

data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. 

4. Lain-lain: simbol yang menunjukan arus data dan barang. Simbol ini juga 

menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-

penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. 



 

 

Gambar 2.2 

Simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Dokumen Digunakan untuk semua jenis dokumen. 
yang merupakan formulir untuk merekam 
transaksi 

 

 

 

Dokumen rangkap Menggambarkan dokumen asli dan 
tembusannya 

 

 

 

Berbagai dokumen Menggambarkan berbagai jenis dokumen 
yang digabungkan bcrsama dalam satu paket 

 

 

 

Catatan Menggambarkan caiatan akuntansi yang 
digunakan untuk mencatat data vang direkam 
sebelumnya di dalam dokumen 

 

 

 

Penghubung pada 
halaman yang sama 

Menggambarkan alir dokumen dibuat 
mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri 
kekanan. Simbol penghubung yang 
memungkinkan aliran dokumen berhenti di 
suatu lokasi pada halaman tertentu dan 
kembali berjalan pada halaman yang sama. 

 

 

 

Penghubung pada 
halaman yang 
berbeda 

Untuk menggambarkan bagan alir dokumen 
suatu sistem diperlukan lebih dari satu 
halaman. 

 

 

 

Kegiatan manual Untuk menggambarkan kegiatan manual 
seperti : menerima order, mengisi 
formulir,membandingkan dll 

 

 

 

Keterangan/komentar Untuk menambahkan komentar agar pesan 
yang disampaikan lebih jelas 

13 
A 



 

 

 Arsip sementara Menunjukkan tempat penyimpanan dokumen 

Arsip permanen Menunjukkan tempat penyimpanan 
dokumen secara permanen yang tidak akan 
diproses lagi 

On-line computer 
process 

Menggambarkan pengolahan komputer secara 
on-line 

Keying, Typing Menggambarkan pemasukan data ke dalam 
komputer melalui on-line terminal 

Pita magnetic Menggambarkan arsip komputer yang 
berbentuk pita magnetik 

On-line storage Menggambarkan arsip komputer yang 
berbentuk on-line (di dalam memori komputer) 

Keputusan Menggambarkan keputusan yang harus dibuat 
dalam proses pengolahan data. Keputusan 
yang dibuat ditulis dalam simbol | 

Garis alir Menggambarkan arah proses pengolahan data 

Persimpangan garis 
alir 

Jika dua garis alir bersimpangan, untuk 
menunjukkan arah masing-masing garis, salah 
satu garis dibuat melengkung 

Ya 

Tidak 



 

 

Pertemuan garis alir Digunakan jika dua garis alir bertemu dan 
salah satu garis mengikuti garis lainnya 

Mulai/berakhir Menggambarkan awal dan akhir suatu sistem 
akuntansi 

Masuk ke sistem Menggambarkan kegiatan diluar sistem masuk 
ke dalam alir sistem 

Keluar ke sistem lain Menggambarkan kegiatan (di luar sistem) 
keluar dari sistem 

                      Sumber : Mulyadi. 1993 Sistem Akuntansi. Edisi 3. h. 60-63 

 
 

2.2 Koperasi 

2.2.1  Pengertian dan Ciri Koperasi 

H. Budi Untung (2005: 1) memaparkan bahwa asal kata Koperasi adalah 

Cooperation atau Cooperative yang berarti kerjasama. Maksud dari kerja sama 

disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sama  dengan maksud tujuan 

yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. 

Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu: Co dan 

Operation (Bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan). Sehingga 

secara harafiah dapat diartikan sebagai bekerja bersama atau yang popular dengan 

sebutan kebersamaan. Namun demikian yang harus diperhatikan bahwa bekerja 

sama tidak sama dengan sama-sama bekerja. 

Di Nederland Undang Undang Koperasi berhasil diundangkan pada tahun 

1876 yang memberikan definisi mengenai koperasi sebagai berikut: 

Dari anggota 

Pelayanan  



 

 

“Suatu perkumpulan dari orang-orang, dalam mana diperbolehkan 
masuk atau keluar sebagai anggota, dan yang bertujuan memperbaiki 
kepentingan-kepentingan perbedaan atau materiil dari para anggota, 
secara bersama-sama menyelesaikan suatu cara penghidupan atau 
pekerjaan (gameenchappelijke uitoefening van hun nering of hun 
ambacht)”. 
 

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang 

Koperasi (yang selanjutnya disebut UUPerkop) disebutkan:  

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasar atas kekeluargaan”. 
 

Menurut H. Budi Untung (2005: 2) dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum 

bahwa: 

a. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas. 

b. Pendiri/Pemiliknya adalah orang-orang (perorangan / individu) atau badan    

hukum Koperasi. 

c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan. 

d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat. 

 

H. Budi Untung (2005: 2) mengungkapkan bahwa secara substansial 

prinsip perekonomian berdasarkan UU Perkoperasian dengan Undang-undang 

sebelumnya tidak banyak berbeda, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan 

terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha 

dilakukan secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki 

kemandirian.  

Dari uraian diatas dapat ditemukan sedikitnya ada 6 ciri koperasi (H. Budi 

Untung, 2005: 3), yaitu: 

1. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan 

keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian 

di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha. 

2. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan 

usaha dan kesejahteraannya. 



 

 

3. Sifat keanggotaannya sukarela tanpa paksaaan. 

4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota 

memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi 

adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 

5. Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha di dalam koperasi didasarkan 

pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal 

yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang 

berlaku dipasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya 

modal yang diberikan. 

6. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, 

memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggung jawabkan perbuatannya 

sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri. 

 

2.2.2 Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi 

 Tujuan koperasi seperti disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 25 

Tahun 1992, Bab II Pasal 3, yaitu: 

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil, dan maksud berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945”. 

 

Di dalam Bab III, bagian pertama Pasal 4 UU Republik Indonesia No. 25 

Tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. 

Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 



 

 

 

Sedangkan dalam Bab III, bagian kedua, Pasal 5 UU Republik Indonesia 

No. 25 Tahun 1992 dijelaskan tentang prinsip koperasi.  

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggota. 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

e. Kemandirian. 

 

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip 

koperasi sebagai berikut: 

a. Pendidikan perkoperasian 

b. Kerjasama antar koperasi 

 

 

2.2.3 Bentuk dan Jenis Koperasi di Indonesia  

 H. Budi Untung (2005: 19) memaparkan: “Seperti diketahui bahwa 

orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan 

tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka 

bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi Koperasi Primer dan 

Koperasi Sekunder”. 

H. Budi Untung (2005: 19) mengemukakan bahwa: 
“Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri sekurang-
kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. 
Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder”.  
 

Selanjutnya, H. Budi Untung (2005: 20) mengungkapkan, ada 4 tingkat 

organisasi koperasi: 

1. Yang pertama, Koperasi Primer yang keanggotaannya terdiri sekurang-

kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. 



 

 

2. Pusat Koperasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 Koperasi Primer yang 

berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di daerah tingkat II/Kabupaten. 

3. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi 

yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat I/Propinsi. 

4. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri 3 gabungan koperasi 

yang berbadan hukum. Daerah kerjanya Ibukota. 

 

Berikut ini adalah pendapat H. Budi Untung (2005: 20) tentang jenis-jenis 

koperasi di Indonesia, yaitu : 

I. Berdasarkan sejarah timbulnya gerakan koperasi: 

1. Koperasi Konsumsi 

2. Koperasi Kredit 

3. Koperasi Produksi 

II. Berdasarkan lapangan usaha/tempat tinggal anggotanya: 

1. Koperasi Desa, anggotanya para penduduk desa yang memiliki 

kepentingan yang sama dalam koperasi, dan menjalankan aneka usaha 

dalam suatu lingkungan tertentu. 

 

2. Koperasi Unit Desa 

Merupakan gabungan-gabungan koperasi-koperasi pertanian atau koperasi 

desa dalam wilayah unit desa, yang kemudian dilebur menjadi Koperasi 

Unit Desa. 

3. Koperasi Konsumsi 

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang 

mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. 

4. Koperasi Pertanian (Koperta) 

Yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani-petani 

atau buruh tani, atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan 

dengan usaha pertanian. 

5. Koperasi Peternakan 

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak, pengusaha 

peternakan, buruh peternakan. 



 

 

6. Koperasi Perikanan 

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha 

perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, serta 

pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan. 

7. Koperasi Kerajinan/Koperasi Industri 

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan 

industri, buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya 

berhubungan dengan kerajinan dan industri. 

8. Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit 

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai 

kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam. 

III. Dari golongan fungsional dibagi menjadi: 

1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 

2. Koperasi Angkatan Darat (Kopad) 

3. Koperasi Angkatan Laut (Kopal) 

4. Koperasi Angkatan Udara (Kopau) 

5. Koperasi Angkatan Kepolisian 

6. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat 

7. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri 

8. Koperasi Karyawan 

IV. Dari sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya dikenal jenis 

koperasi antara lain: 

1. Koperasi Batik 

2. Bank Koperasi  

3. Koperasi Asuransi. 

 

2.2.4 Sejarah Koperasi di Indonesia  

 Menurut H. Budi Untung (2005: 22) menjelaskan: Pada masa penjajahan 

diberlakukan “culturstelsel” yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, 

terutama petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan 

dari seorang Patih Purwokerto yang bernama Raden Ario Wiraatmadja untuk 

membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Kegiatannya diawali dengan menolong 



 

 

pegawai dan orang kecil dengan mendirikan: “Hulpen Spaaren 

Landbouwcrediet”, didirikan juga rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan bank 

desa. 

 Pada tahun 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo yang dalam programnya 

memanfaatkan sektor perkoperasian untuk mensejahterakan rakyat miskin dimulai 

dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan Kongres Budi Utomo di 

Yogyakarta adalah antara lain memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat 

melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. 

Telah didirikan “Toko Adil” sebagai langkah pertama pembentukan Koperasi 

Konsumsi. 

 Tahun 1915 lahir UU koperasi yang pertama “Verodening op de 

Cooperative Vereeniging” dengan Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl 431 yang 

bunyinya sama dengan UU Koperasi di Negara Belanda (1876) yang kemudian 

diubah tahun 1925. Kesulitannya bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi 

tersebut harus dalam bahasa Belanda dan dibuat dihadapan notaris. 

 Tahun-tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para 

pakar dan politisi nasional. Di zaman pendudukan Jepang (1942-1945) usaha-

usaha koperasi dikoordinasikan/dipusatkan dalam badan-badan koperasi disebut 

Kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul barang-barang logistic untuk 

kepentingan perang. 

 Setelah perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, usaha pengembangan 

koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik. Kongres-

kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terus 

berlanjut. Tahun 1958: UU No.70/1958 telah lahir UU tentang koperasi yang pada 

dasarnya berisi tentang tatacara pembentukan, pengelolaan koperasi (seperti 

prinsip-prinsip Rochdale). 

 Terbit peraturan-peraturan pemerintah yang maksudnya mendorong 

pengembangan koperasi dengan fasilitas-fasilitasnya yang menarik (PP dari 

Mendikbud tahun 1959: mewajibkan pelajar menabung dan berkoperasi). Tahun 

1967: UU No.12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang kemudian 

disempurnakan lagi dengan UU No.25/1992. 

 



 

 

2.2.5 Perkembangan Perundang-Undangan tentang Koperasi 

 Berikut pemaparan menurut H. Budi Untung (2005: 24): Sebagaimana 

kita ketahui politik dari pemerintahan Hindia Belanda terhadap Perundang-

undangan adalah penerapan konkordansi terhadap Perundang-undangan yang 

berlaku di Nederland. Hal mana dilakukan pula tehadap Undang-undang koperasi. 

Mula-mula ada peraturan yang dimuat didalam Staatsblad 1915 no.431 yang 

berlaku bagi segenap penduduk dan yang pada asasnya merupakan tiruan dari 

peraturan dari koperasi di Nederland. 

 Koperasi yang didirikan berdasarkan S.1951 no.431 adalah koperasi yang 

berbadan hukum secara hukum barat, yaitu tunduk pada peraturan hukum perdata 

yang dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang (KUHDag) seperti halnya dalam perkumpulan 

berbadan hukum berdasarkan peraturan yang dimuat didalam S.1970  no.64 jo. 

Pasal 1653-1655 KUHPerdata. 

 Disamping peraturan tersebut, berlaku pula peraturan koperasi yang 

dimuat didalam Regeling Inlandche Cooperative Vereeniging (Peraturan 

Perkumpulan Koperasi Indonesia), S.1927 no.91, yaitu ketentuan yang berlaku 

bagi Perkumpulan Koperasi yang tidak tunduk pada KUH Perdata dan KUH 

Dagang, melainkan Hukum Adat. 

 Peraturan tentang koperasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan 

yaitu S.1915 no.431 diganti dengan S.1933 no.91 (Algemene Regelig op de 

Cooperative Vereenigingen) sedangkan S.1927 no.91 diganti dengan S.1949 

no.179 (Regeling Cooperative Vereningingen 199). Dengan demikian berlakulah 

pada waktu itu ketentuan Perundang-undangan tentang koperasi yang berdasarkan 

hukum perdata barat, S.1933 no.108 dan ketentuan perundang-undangan tentang 

koperasi yang berdasarkan pada hukum adat, S.1949 no.179. keadaan ini berlaku 

pula pada ketentuan perundang-undangan tentang perkumpulan, yaitu S.1870 

no.64 berdasarkan hukum barat dan S.1939 no.570 berdasar hukum adat. 

 S.1933 no.108 oleh Menteri Kehakiman telah dibekukan sejak 1 Januari 

1957 dan lahirlah Undang-undang no.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan 

Koperasi yang mulai berlaku 27 Oktober 1958 (L.N 1958 no.139) yang sekaligus 

mencabut dua peraturan tentang koperasi S.1933 no.108 dan S.1949 no.179. 



 

 

Undang-undang no.79 tahun 1958 kemudian dicabut dengan diundangkannya 

Undang-undang no.14 tahun 1965. 

Dengan berlakunya Undang-undang no.12 tahun 1967 (LN 1967 no.23) 

tentang Pokok-pokok Perkoperasian, dicabutlah Undang-undang no.14 tahun 1965 

tentang Perkoperasian. Kini berlaku Undang-undang no.25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (UUPerkop) yang mencabut berlakunya Undang-undang no.12 

tahun 1967.  

 

2.2.6 Perangkat / Organisasi Koperasi 

 H. Budi Untung (2005: 34) memaparkan bahwa perangkat/organisasi 

koperasi terdiri dari : 

a. Rapat Anggota 

b. Pengurus 

c. Pengawas 

 

 

Rapat Anggota 

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang 

berhak menetapkan: 

a. Anggaran dasar. 

b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. 

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. 

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta 

pengesahan laporan koperasi. 

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. 

f. Pembagian sisa hasil usaha. 

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. 

 

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara demikian, 

maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dimana 

masing-masing anggota mempunyai hak satu suara. 



 

 

 Hak suara pada Koperasi Sekunder dapat diatur dalam anggaran dasarnya 

dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-koperasi 

secara berimbang. Sebagaimana disebutkan didalam Penjelasan pasal 24 ayat 4 

UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka yang 

dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi 

anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding 

dengan jumlah anggota setiap koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha 

koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya. 

 Selain Rapat Anggota yang diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) 

tahun, dikenal pula Rapat anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan 

adanya keputusan segera. 

 

Pengurus 

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat Anggota yang 

untuk pertama kalinya dicantumkan dalam akta pendiriannya. Masa jabatan 

pengurus paling lama adalah 5 (lima) tahun yang setelah habis masa jabatannya 

dapat dipilih kembali. 

Suatu badan hukum adalah sama kedudukannya dengan orang sebagai 

subjek hukum dibidang hukum kekayaan. Pelaksanaan hak dan kewajibannya 

secara hukum dilakukan oleh pengurus koperasi, namun kewenangan dari 

pengurus koperasi dapat dibatasi baik oleh Undang Undang maupun oleh 

anggaran dasarnya. 

Pasal 20 ayat 2 UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian menyebutkan, bahwa dalam hubungan pengurus dengan koperasi, 

maka pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota yang berwenang 

untuk mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan (pasal 30 ayat 2 UU 

Perkoperasian) 

Walaupun terjadi hubungan kontraktual serta ditegaskan didalam pasal 30 

UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengenai 

tugas dan wewenang pengurus, namun tindakan hukum yang dilakukan pengurus 

tidaklah hanya melakukan perintah dari badan hukumnya atau suatu hubungan 

atasan dengan bawahan tetapi merupakan tindakan hukum perwakilan yang 



 

 

didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari anggaran dasarnya yang 

merupakan perwakilan organik. 

Atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus yang disengaja atau 

sebagai akibat suatu kelalaian serta menimbulkan kerugian harus ditanggung oleh 

pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tidak menutup 

kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (pasal 34 UU 

Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). 

 

Pengawas 

 Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat Anggota Koperasi dan bertanggung 

jawab kepada Rapat Anggota. Tugas utama dari pengawas adalah melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaaan koperasi. 

Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan meminta segala 

keterangan yang diperlukan dari pengurus. Adapun persyaratan untuk dapat 

dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas, ditetapkan didalam anggaran 

dasar. 

 

2.2.7 Jenis Modal Koperasi 

 Di dalam Bab VII Pasal 41 UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 

diuraikan tentang permodalan koperasi: 

“Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman”. 

Modal sendiri dapat berasal dari : 

a. Simpanan pokok. 

b. Simpanan wajib. 

c. Dana cadangan. 

d. Hibah. 

Modal pinjaman dapat berasal dari : 

a. Anggota. 

b. Koperasi lainnya dan/anggotanya. 

c. Bank dan lembaga. 

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. 

e. Sumber lain yang sah. 



 

 

 

1. Simpanan Pokok 

Simpanan yang wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota, yang 

besarnya sama untuk setiap anggota, dan simpanan pokok ini tidak dapat 

diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan menjadi anggota 

koperasi. Penyetoran dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. 

 

2. Simpanan Wajib 

Sejumlah simpanan uang yang wajib dibayar setiap anggota koperasi yang 

nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dilakukan bisa 

per hari, per minggu, atau per bulan, sehingga anggota yang lebih mampu 

dari segi keuangan bisa memberikan simpanan wajib lebih banyak kepada 

koperasi dibandingkan anggota lain. 

3. Dana Cadangan 

Sejumlah uang yang diperoleh dari menyimpan sisa hasil usaha, yang 

dipergunakan untuk mengembangkan modal sendiri serta menutup 

kerugian koperasi jika ada. Sifatnya tidak dapat dibagikan kepada anggota, 

meskipun koperasi dibubarkan, karena pada saat pembubaran dana 

cadangan ini digunakan untuk menyelesaikan utang-utang koperasi dan 

kerugian serta biaya-biaya yang diperlukan. 

 

4. Hibah 

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seorang semasa hidupnya 

orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk surat wasiat, jika pemberian 

tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau 

kehendak terakhir sebelum meninggal dunia, dan baru berlaku setelah dia 

meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini, 

adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, 

baik benda bergerak atau benda tetap, yang bertubuh maupun tidak 

bertubuh. 

Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak 

dari pemberi hibah kepada koperasi, ini dilakukan seketika, karena 



 

 

penyerahan hak milik atas barang/benda bergerak dilakukan langsung dari 

tangan ke tangan (hand to hand). 

Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu 

suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu 

untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap. 

 

5. Modal pinjaman 

Berupa penyertaan modal pemerintah maupun modal masyarakat. Pemilik 

modal penyertaan didalam rapat anggota koperasi maupun dalam 

menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan tidak memiliki hak 

suara, namun dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan 

usaha investasi yang dilakukan koperasi tersebut dengan didukung oleh 

modal penyertaannya. Pada dasarnya modal penyertaan ini diadakan dalam 

rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi yang berbentuk investasi atau 

simpan pinjam. 

 

 Di dalam Bab IX Pasal 45 UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 

diuraikan tentang Sisa Hasil Usaha, yang isinya: 

1. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh 

dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban 

lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota 

sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota 

kepada koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian 

dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 

3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. 

 

 

 

 



 

 

2.3 Kredit 

2.3.1 Pengertian Kredit  

Mengutip dari http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1: Secara 

etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu "credere", yang berarti 

kepercayaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman 

sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, 

pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 12, bunyinya: 

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 
persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan 
pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan". 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-

Undang yang Diubah), pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 butir 11: 

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan 
pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan pemberian bunga". 

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang yang Diubah, merumuskan pengertian: 

"Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi uang atau tagihan 
tersebut, setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil". 

Prinsip Syari'ah, menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang yang diubah, 

adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain 

untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syaria'ah, antara lain: mudharabah, 

musharaqah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina. 

 

 

Unsur-unsur kredit (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1) terdiri atas: 



 

 

1. Kepercayaan 

Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepada 

nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang di 

perjanjikan. 

2. Jangka Waktu 

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana 

jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

3. Prestasi 

Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya 

kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah 

debitur, berupa bunga atau imbalan. 

4. Risiko 

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, 

memungkinkan adanya risiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk itu, 

untuk mencegah terjadinya risiko tersebut (berupa wanprestasi), maka 

diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah 

debitur. 

 

 

2.3.2 Tujuan, Fungsi dan  Prinsip Kredit 

Tujuan kredit  (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1), yaitu: 

1. Untuk mencari keuntungan bagi bank/kreditur, berupa pemberian bunga, 

imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan 

kepada nasabah debitur. 

2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian 

kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, 

diharapkan dapat meningkatkan usahanya. 

3. Untuk membantu Pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang 

disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan 

disegala sektor, khususnya disektor ekonomi. 

 



 

 

Fungsi kredit secara luas (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1), yaitu: 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. 

2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang. 

4. Untuk meningkatkan peredaran barang. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

6. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan 

potensi-potensi ekonomi yang ada. 

7. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

nasional. 

8. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 

Prinsip-prinsip pemberian kredit, didasarkan pada Pasal 8 Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tetang Perbankan, bunyinya: 

"Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib memiliki keyakinan 
atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, 
sesuai dengan yang diperjanjikan". 

Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank 

umum mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank wajib 

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memberikan jaminan 

dalam arti bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi utangnya/kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum kredit diberikan bank harus 

melakukan penilaian terhadap watak, modal, jaminan/agunan, da prospek usaha 

dari nasabah debitur. 

Sedangkan bunyi Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 (UU 

yang Diubah): 

ayat (1): 

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syari'ah, bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis 
yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan 
nasabah debitur, untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang 
diperjanjikan". 

ayat (2):  



 

 

"Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan 
ketentuann yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". 

 
Secara umum, bank wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip 

pemberian kredit didasarkan pada 5C atau "The 5C's analisys of credit", yaitu: 

1. Character (watak). 

2. Capacity (kemampuan). 

3. Capital (modal). 

4. Condition of economic (kondisi ekonomi). 

5. Collateral (jaminan/agunan). 

 

2.3.3 Jenis-jenis Kredit 

Jenis kredit dilihat dari berbagai segi (http://pumkienz.multiply.com): 

1. Dari segi Kegunaan: 

a. Kredit Investasi. 

b. Kredit Modal Kerja. 

2. Dari segi Tujuan Kredit: 

a. Kredit Produktif. 

b. Kredit Konsumtif. 

c. Kredit Perdagangan. 

3. Dari segi Jangka Waktu:  

a. Jangka Pendek (jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun). 

b. Kredit Kredit Jangka Menengah (jangka waktu pengembalian antara 1 - 3 

tahun). 

c. Kredit Jangka Panjang (jangka waktu pengembalian diatas 3 - 5 tahun). 

4. Dari segi Agunan:  

a. Kredit dengan agunan. 

b. Kredit tanpa agunan. 

5. Dari segi Sektor Usaha:  

a. Kredit Peternakan. 

b. Kredit Pertanian. 

c. Kredit Industri. 

d. Kredit Pertambangan. 



 

 

e. Kredit Profesi. 

f. Kredit Perumahan. 

g. kredit-kredit sektor usaha lainnya. 

 

2.3.4 Prosedur Umum Pemberian Kredit 

Menurut Kasmir (2000: 111) prosedur yang harus dilengkapi anggota 

yang ingin mendapatkan kredit adalah: 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang 

dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas 

lain yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara 

lain: 

a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis 

bidang usaha identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan 

dan pendidikan dan perkembangan perusahaan. 

b. Maksud dan tujuan 

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau untuk meningkatkan 

kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru. 

 

c. Besarnya kredit dan jangka waktu 

Dalam hal ini pemohon menentukan jumlah kredit yang ingin diperoleh 

dan jangka waktu kredit. Penilaian kelayakan besarnyakredit dan jangka 

waktunya dapat dilihat adri cash flow serta laporan keuangan terakhir 3 

tahun terakhir. 

d. Cara pemohon mengembalikan kredit 

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya 

apakah dari hasil penjualan atau dari lainnya. 

e. Jaminan kredit 

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap 

kemungkinan macetnya suatu kredit yang ada unsur kesengajaan atau 

tidak. 

f. Tanda daftar perusahaaan 



 

 

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen 

perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis 

dapat diperpanjang kembali. 

g. Bukti diri dari pimpinan perusahaan. 

h. Foto copy sertifikat perusahaan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

sesuai persyaratan dan sudah benar. 

3. Wawancara 1 

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan 

dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas sesuai dan 

lengkap seperti dengan yang diinginkan. 

4. On the spot 

Merupakan kegiatan periksa ke lapangan dengan meninjau berbagai objek 

yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot 

dicocokan dengan wawancara 1. 

5. Wawancara ke 2 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat 

setelah dilakukan on the spot di lapangan. 

6. Keputusan kredit 

Menentukan apakah kredit diterima atau ditolak, jika diterima maka 

dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup: 

• jumlah uang yang diterima. 

• jangka waktu kredit. 

• biaya-biaya yang harus dibayar. 

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya 

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit 

dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, 

mengingat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang 

dianggap tidak perlu. 

 

8. Realisasi kredit 



 

 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka rekening giro di bank yang bersangkutan. 

9. Penyaluran/Penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari 

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu: 

sekaligus atau bertahap. 

 

2.3.5 Perjanjian Kredit 

Mengutip dari http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1 tentang 

perjanjian kredit: sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam 

Buku III KUHPerdata. Namun, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan 

yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-Undang 

Perbankan sekalipun. 

Istilah perjanjian Kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank 

Nagari (PT. BPD Sumbar) Nomor SK/208/Dir/07-2000 tentang Perjanjian Kredit 

dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit oleh Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat. 

Menurut Soebekti, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian 

Pinjam Meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdata. 

 

Bentuk perjanjian kredit (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1), yaitu: 

1. Dalam Bentuk Akta Bawah Tangan (Pasal 1874 BW) 

Merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian 

apabila diakui oleh pihak-pihak yang menanda-tangani dalam akta perjanjian 

tersebut. agar akta ini tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian 

oleh Notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti 

akta otentik. 

2. Dalam bentuk Akta Otentik 

Merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang 

sempurna, karena ditanda tangani langsung oleh pejabat pembuat akta, yaitu 



 

 

Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan 

keabsahannya dari tanda tangan pihak lain. 

 

Sifat-sifat umum perjanjian kredit (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1): 

1. Merupakan perjanjian pendahuluan 

sebelum uang/objek dari perjanjian diserahkan, terlebih dahulu harus ada 

persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima kredit yang disepakati 

dalam suatu perjanjian kredit. Jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian 

pendahuluan sebelum diberikannya objek/uang. 

2. Merupakan perjanjian bernama 

hal ini sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau 

dia diatur dalam perundang-undangan disebut dengan perjanjian bernama, 

maka sebaliknya. 

3. Merupakan perjanjian standar 

dimana bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, 

sehingga pihak lawan dalam perjanjian hanya diminta untuk menyetujui apa-

apa saja yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut. 

 

Fungsi perjanjian kredit (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1): 

1. Sebagai perjanjian pokok. 

2. Sebagai alat bukti mengenai batasan hak antara kreditur dan debitur. 

3. Sebagai alat monitoring kredit. 

Hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit 

(http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1): 

1. Jangka waktu. 

2. Suku bunga. 

3. Cara pembayaran. 

4. Agunan / jaminan kredit. 

5. Biaya administrasi. 

6. Asuransi jiwa dan tagihan. 

Dalam praktiknya, perjanjian kredit dapat hapus atau berakhir karena: 

1. Ditentukan oleh pihak-pihak terlebih dahulu dalam perjanjian kredit tersebut. 



 

 

2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian tersebut. 

 

2.3.6 Pengertian Koperasi Kredit  

Mengutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit: Koperasi 

kredit atau Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga 

keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh 

anggotanya, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. 

Prinsip Koperasi Kredit (http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit), 

yaitu: 

1) asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya). 

2) asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota). 

3) asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; 

hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman). 

 

2.3.7 Kegiatan Koperasi Kredit  

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang 

terdapat dalam pasal 19 adalah: 

1. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari 

anggotanya, koperasi lain atau anggotanya. 

2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau 

anggotanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


