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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Peranan 

 Pengertian tentang peranan (Role) menurut Komaruddin (1994:768) adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang dalam kelompok. 

5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat. 

Menurut pendapat Setyadi (1986 : 29 ), “Peranan adalah suatu aspek dinamika 

berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang 

ada dalam organisasi”. 

 Jadi peranan dapat diartikan sebagai fungsi seseorang atau bagian dari 

perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. Lingkup dan besanya perusahaan yang 

sudah sedemikian kompleks dan meluas menyebabkan manajemen tidak mungkin 

lagi memimpin perusahaan secara langsung. Untuk mengatasi hal itu, manajemen 

harus mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisis agar dapat mengendalikan 



8 
 

 
 

perusahaan secara efektif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengendalian internal 

yang berperan sebagai alat bantu manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran 

dan tujuan perusahaan. 

2.2. Pengendalian Internal 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Peranan pengendalian internal dalam perusahaan sangat penting, hal ini berguna 

untuk menilai aktivitas perusahaan apakah berjalan dengan semestinya, kemungkinan 

risiko-risiko yang akan dihadapi, hingga pemantauan dan evaluasi pencapaian tujuan 

perusahaan. Untuk lebih memberikan pemahaman, berikut ini penulis jabarkan 

beberapa pengertian pengendalian internal: Pengertian pengendalian intern dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(2001:319.2) adalah Sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapain tentang tiga golongan tujuan berikut :  

1.  Keandalan pelaporan keuangan  

2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku  

3. Efektivitas dan efisiensi operasi.   
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Definisi yang diberikan American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) dalam Sugiri (2000:3) mengartikan bahwa Pengendalian Internal meliputi 

koordinasian struktur organisasi dan semua cara serta alat yang digunakan dalam 

perusahaan dengan tujuan untuk : (1) Mengamankan harta perusahaan (2) 

Meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansi (3) Meningkatkan 

efesiensi operasi (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan.    

Pengertian pengendalian intern yang dijelaskan dalam Lamp. SE 

No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 adalah Suatu mekanisme pengawasan 

yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (on going basis), 

guna (1) menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank (2) menjamin tersedianya 

laporan yang lebih akurat (3) meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku (4) mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk 

kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian (5) meningkatkan efektivitas 

organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. 

 Committee of Sponsoring Organiztion (COSO) yang terdiri dari lima 

organisasi profesi yaitu : 1. American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA); 2. American Accounting Association (AAA); 3. The Institute of Internal 

Auditors (IIA); 4. Institute of Management Accountants (IMA); dan 5. Financial 

Executives Institutes (FEI) menerbitkan laporan berjudul Internal Control Integrated 

Framework. Adanya laporan ini, maka Auditing Standard Board tahun 1995 merevisi 
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SAS 55 dan menggantinya dengan SAS 78. Laporan COSO yang di kutip oleh 

Bodnar dan Hopwood (2011:182) mendefinisikan pengertian pengendalian internal 

sebagai berikut : 

“Internal control is process effected by an entity’s board of director, 

management, and other personal designed to provide reasonable assurance 

regarding achievement of objectives in the following categories : 

a. Realibility of financial reporting 

b. Effectiveness and efficiency of operation, and 

c. Compliance with applicable laws and regulations”. 

Jadi pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan 

komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk 

mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan 

laporang keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, 

serta efektivitas dan efisiensi operasi. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

2.2.2.  Konsep Dasar Pengendalian Internal 

 Berdasarkan pngertian pengendalian internal yang telah dikemukakan, 

terdapat beberapa konsep yang mendasari pengendalian internal. Menurut Mulyadi 

(2002:180) konsep dasar tersebut adalah : 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal 

merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal 

itu sendiri bukan merupakan tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu 

rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak 

terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan 

hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh 

orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, 

manajemen, dan personil lain. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris 

entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal 

dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan 

pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 
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Konsep pengendalian internal tersebut bermanfaat sebagai acuan bagi manajemen 

dalam melaksanakan pengendalian internal dalam koperasi. Manajemen koperasi 

dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal bisa mempersiapkan sebaik 

mungkin mulai dari proses, personil, tujuan, serta apa saja yang dapat menjadi 

hambatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal. 

2.2.3.  Tujuan Pengendalian Internal  

 Menurut Mulyadi “Audit” ( 2002 : 180 ) : “Tujuan pengendalian intern 

adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan 

tujuan : (1) Keandalan informasi, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku, (3) Efektifitas dan efisiensi operasi”.  

 Sedangkan menurut Henry Simamora (2000: 208) dalam bukunya 

“Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis” bahwa tujuan pengendalian 

internal adalah sebagai berikut : 

“(1) Memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efektif dan Efisisen  

(2) Menghasilkan informasi keuangan yang terandalkan  

(3) Sejalan dengan peraturan perundang-undangan.” 
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Menurut Arens (2006:270) yang menjadi tujuan pengendalian internal adalah:

  1. Reliability of financial reporting 

2. efficiency and effectiveness of operation 

3. Compliance with applicable laws and regulation 

Uraian ketiga tujuan tersebut sebagai berikut : 

1. Reliability of financial reporting (keandalan laporan keuangan) 

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi 

investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban 

hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Efficiency and effectiveness of operation (efisiensi dan efektivitas operasi) 

Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong 

penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, untuk mengoptimalkan 

tujuan organisasi. 

3. Compliance with applicable laws and regulation (ketaatan pada hukum dan 

peraturan) 

Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan. Beberapa 

diantaranya tidak berhubungan langsung dengan akuntansi, misalnya Undang-

Undang Lingkup Hidup. Sedangkan peraturan yang berhubungan langsung 

dengan akuntansi misalnya Undang-Undang Perpajakan. 
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Pengendalian Internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua 

kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi 

pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil 

terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan kalaupun 

terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi. 

Jadi dapat dikatakan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada 

perusahaan bertujuan agar para manajemen dan pemilik perusahaan mengetahui 

keefektifan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat 

memantaukegiatan keuangan dengan benar. 

 

2.2.4 Komponen Pengendalian Internal 

Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan  

pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan harus 

mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal.  

Komponen-komponen pengendalian internal menurut Arens (2006:274) 

adalah sebagai berilkut : 

"Internal control include five categories of control that management's control 

objectives will be met. There are called the components of internal control and 

are (I) the control environtment, (2) risk assessment, (3) control activities, (4) 

information and communication, (5) monitoring.” 
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Kelima komponen pengendalian internal tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur 

pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas 

antara lain: 

a. Nilai integritas dan etika 

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang 

mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang memadai 

desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi 

integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya 

pengendalian internal. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen adalah 

menjunjung tinggi nilai integritas (suatu kemampuan untuk mewujudkan apa 

yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya). 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Untuk mencapai tujuan entitas, personil di setiap tingkat organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup 

pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, 
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dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam 

pengembangan kompetensi. 

c. Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan 

hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, 

dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi 

pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).Pembentukan 

komite audit ditujukan untuk menilai kewajaran pertanggung jawaban keuangan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

d. Filosofi dan gaya operasi 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic reliefs) yang menjadi 

parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang 

seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh 

perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana 

operasi suatu entitas harus dilaksankan. 

e. Struktur organisasi 

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang tidak dicapainya dengan kemampuan yang 
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dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan kerangka untuk 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. 

Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian 

wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan 

perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian 

wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber 

daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, 

pembagian wewenang yang jelaskan memudahkan pertanggung jawaban 

konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika 

kepada seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini 

akan berakibat timbulnya iklim yang mendorong ketidakbenaran dalam 

pelaksanaan wewenang tersebut. 

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian internal. Jika 

perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian 

internal yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan 

tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat 

diandalkan. Pengendalian internal yang baik tidak akan dapat menghasilkan 
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informasi keuangan yang handal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak 

kompeten dan tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan 

yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, 

maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima 

karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan 

memberikan kompensasi atas prestasi mereka. 

h.  Kesadaran pengendalian  

Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukan oleh 

manajemen dari berbagai jenjang organisasi alas kelemahan pengendalian yang 

ditunjuk oleh auditor intern atau auditor independen. Jika manajemen 

melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian yang 

dikemukakan oleh auditor intern atau auditor independen, hal ini 

merupakanpetunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan 

lingkungan pengendalian yang baik. 

2. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian 

tujuan entitas. 
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Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat 

digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah 

sebagai berikut: 

a. Dokumen dan catatan yang memadai 

Prosedur harus meliputi desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang 

memadai untuk menjamin pencatatan yang tepat dari transaksi dan kejadian. 

Dokumen dan catatan adalah media fisik yang digunakan untuk menyimpan 

informasi. 

b. Pemisahan fungsi yang memadai 

Tujuan pokok dari pemisahan fungsi adalah untuk mencegah dan untuk dapat 

dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan 

tugas yang dibebankan kepada seseorang. 

c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

Pengendalian fisik berhubungan dengan pembatasan dua jenis akses 

terhadap aktiva dan catatan penting, yaitu: (1) akses fisik secara langsung, dan (2) 

akses tidak melalui pembuatan atau pengolahan dokumen. Pengendalian ini 

terutama berhubungan dengan alat dan aturan pengamanan atas aktiva, dokumen, 

catatan, dan program komputer. 

d. Review atas kinerja 
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3. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, dan 

pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. 

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap 

risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti: 

a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang membutuhkan prosedur akuntansi yang 

belum pernah dikenal. 

b. Perubahan standar akuntansi. 

c. Hukum dan peraturan baru. 

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan informasi. 

e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan 

pelaporan informasi dan personil yang terlibat di dalam fungsi tersebut. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, 

menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta 

menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. 

Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, 
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dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama 

kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi 

adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam 

asersi manajemen di laporan keuangan. 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personil yang 

terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan 

dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. 

Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang 

lebih tinggi dalam entitas. 

5. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 

internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah 

pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya 

perubahan keadaan. 
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2.2.5. Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang bagaimanapun bahwa, tidak dapat dianggap 

sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya 

tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. 

Adapun keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal 

menurut Mulyadi (2002:181) sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali, manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil 

secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak 

adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat dramatis sementara atau 

permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula 

mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi 

(collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 

dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya 
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ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal 

yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi 

keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena 

pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin 

dilakukan, manajemen hams memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

pengendalian internal. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengendalian internal memiliki keterbatasan 

yang menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian berarti bahwa 

penerapan pengendalian internal bukan ditujukan untuk menghilangkan semua 

kecurangan dan kesalahan yang terjadi, melainkan menguranginya seminimal 

mungkin, sehingga apabila terjadi kecurangan dan kesalahan dapat diketahui dan 

diatasi dengan cepat dan baik. 
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2.3. Koperasi dan Ruang Lingkupnya 

2.3.1. Pengertian Koperasi 

 Untuk melakukan kajian dan melakukan analisa tentang prospek koperasi 

ditinjau dari sudut pandang manajemen koperasi, maka kita terlebih dahulu harus 

memahami konsep dan pengertian koperasi terutama mencari definisi koperasi yang 

sesuai dengan konsep-konsep manajemen dan definisi tersebut secara universal dapat 

diterima secara logis. Hal ini penting karena terdapat puluhan definisi koperasi 

(Ramudi Arifin, 2003), dan konsep pemahaman koperasi akan berubah tergantung 

dari sudut mana kita memandang. 

 Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson (dalam 

Ropke, 2003:13) adalah sebagai berikut : 

 “Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pamakai jasa 

merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan 

usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan 

jasa/pelayanan badan usaha itu.” 

 Sementara itu definisi koperasi yang tercantum pada UU No. 25 tahun 1992 

Pasal 1 adalah sebagai berikut : 

 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas 

kekeluargaan.”  
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 Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai 

organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-

normadan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah 

tersebut dalam UU tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi 

Indonesia sebagai: 

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat. 

3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 

danketahanan perekonomian nasional, dan 

4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yangmerupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan 

demokrasiekonomi. 

  International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi, yakni  

“coperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their 

common economic, social, and cultural needs and aspiration through a jointly-owned 

and democratically-controlled enterprise”, yang artinya bahwa koperasi adalah 

asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela 

untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama 

saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokratis. Menurut definisi ini 

ada beberapa prinsip koperasi yang dominan seperti asosiasi otonom, keanggotaan 

bersifat sukarela dan terbuka, prinsip kontrol secara demokratik dan partisipasi 

anggota secara ekonomi. 
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2.3.2 Fungsi dan Tujuan Koperasi 

Koperasi sebagai mitra bagi pengusaha kecil dan menengah diharapkan dapat 

melaksanakan kegiatan operasionalnya sebaik mungkin, agar mampu menjalankan 

fungsinya dalam membantu masalah anggotanya, khususnya dalam hal pemberian 

kredit. 

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 pasal 4, 

Fungsi dan Peran Koperasi adalah: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untak meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama berdasar alas azas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi. 
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Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umunmya serta ikut membangun tatananperekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil,dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2.3.3. Prinsip Koperasi 

Tata kehidupan dalam oranisasi koperasi mengatur bagaimana hubungan di 

antara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini secara prinsip diatur oleh 

prinsip-prinsip koperasi. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 5 merinci ada 7 

(tujuh) prinsip koperasi Indonesia, yaitu: 

 1. Kanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 

 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnyajasa usaha masing-masing anggota. 

 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

 5. Kemandirian. 

 6. Pendidikan perkoperasian. 

 7. Kerjasama antar koperasi. 

 

 

2.3.4. Organisasi dan Manajemen Koperasi 

 Menurut Roy (1981:425), dilihat dari sisi pendekatan kelembagaan 

manajemen koperasi melibatkan 4 unsur, yaitu : anggota, pengurus, manajer, dan 

karyawan. Khusus tentang karyawan ini dikatakan bahwa mereka itu merupakan 

penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan. 
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2.3.5. Jenis – Jenis Koperasi 

 Berdasarkan Pasal 2, PP 60/1959 ada 7 jenis koperasi, yaitu : 

1. Koperasi Desa, 

2. Koperasi Pertanian, 

3. Koperasi Perternakan, 

4. Koperasi Perikanan, 

5. Koperasi Kerajinan/Industri, 

6. Koperasi Simpan Pinjam, dan 

7. Koperasi Konsumsi. 

 

Sedangkan menurut Suyanto dan Nurhadi (2003 : 43), jenis-jenis koperasi 

meliputi : 

1. Koperasi Konsumen 

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang beranggotakan para konsumen. 

2. Koperasi Produsen 

Koperasi produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen barang 

atau jasa tertentu.  

3. Koperasi Pemasaran 

Koperasi pemasaran menguntungkan bagi para konsumen. Koperasi pemasaran 

merupakan koperasi yang kegitaan ekonominya memasarkan barang atau jasa 

tertentu. Koperasi pemasaran bertujuan mencapai tingkat harga yang 

menguntungkan bagi para anggota koperasi.  

4. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak 
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saja harus memberi pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah, tetapi ia harus 

memberikan pinjaman kepada anggota dengan prosedur yang cepat dan mudah. 

5. Koperasi Serba Usaha 

Koperasi Serba Usaha (KUH) adalah koperasi yang kegiatan ekonominya lebih 

dari satu bidang usaha. Oleh karena itu dalam koperasi serba usaha bidang-bidang 

usaha atau kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, kredit, pemasaran dan 

jasa dilakukan oleh koperasi itu secara bersama. 

6. Koperasi Jasa 

Koperasi jasa merupakan koperasi dengan kegiatan utama pelayanan jasa. Jasa 

dalam koperasi ini bukanlah seperti jasa pada koperasi simpan pinjam. Layanan 

utama yang diberikan atau dijual oleh koperasi kepada anggotanya dan masyarakat 

adalah berupa jasa antara lain : jasa bidang angkutan, asuransi, perlistrikan dan 

perumahan. 

 Fokus laporan penelitian ini adalah mengenai Koperasi Simpan Pinjam. 

Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya 

memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam 

berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat 

pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan 

dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. 
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2.3.6. Koperasi Simpan Pinjam 

2.3.6.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 

 Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Suyanto dan Nurhadi (2003:43) 

adalah sebagai berikut : 

 “Koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.” 

 Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 27/Reformat 

2007 adalah sebagai berikut : 

 “Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya 

menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.” 

 Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup 

berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. 

Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan 

aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah 

rapat anggota.  

 Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi 

nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat 

dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan 

menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, 

mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Manajernya 

koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun harus memiliki 
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keterampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan 

mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, 

rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal 

ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992. 

 

2.3.6.2. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam 

 Sebagaimana unit usaha lain dalam sebuah koperasi, unit simpan pinjam pun 

didalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh pengurus. Hal ini sebagaimana 

tertera dalam Pasal 8 PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 

dimana Pasal 8 PP 9/1995 ini terdiri dari ayat-ayat sebagai berikut : 

1. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh pengurus. 

2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola 

yang diangkat oleh pengurus. 

3. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada 

pengurus. 

4. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau 

badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum. 

5. Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan pengurus. 
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 Jika dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi pengelola adalah 

perorangan, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam 

Pasal 9 PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, yaitu : 

1.  Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum 

karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, 

2.  Memiliki akhlak dan moral yang baik, dan 

3. Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan 

pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. 

  Adapun jika pengelola dalam hal ini adalah badan usaha, wajib memenuhi 

persyaratan minimal sebagai berikut : 

1. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan 

2. Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik. 
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2.4. Kredit 

2.4.1 Pengertian Kredit 

  Pengertian kredit berdasarkan Ensiklopedi umum yang dikutip oleh Rachmat 

Firdaus (2004:2), bahwa : 

  “Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari 

pemilik kepada pemakai dengan mengharapkan memperoleh keuntungan, 

kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap 

kecakapan dan kejujuran si peminjam.” 

 

  Kredit menurut Aryanti, Firdaus (2004), adalah sebagai berikut : 

“Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia 

bisa memperoleh uang, barang-barang, buruh/tenaga kerja, dengan jalan 

menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang 

akan datang.” 

 

  Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 

Tahun 1998, yaitu : 

“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 peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

 

  Dari pengertian kredit diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam 

pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan 

diselesaikan dalam jangka waktu tetentu yang telah disepakati bersama. Selain itu 

dari proses kredit itu sendiri telah didasarkan pada suatu perjanjian yang 

mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. 

Diharapkan dari proses pemberian kredit ini dapat memberikan tambahan berupa 
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nilai, dimana tambahan nilai itu didapat dari bunga pokok pinjaman yang mana akan 

menghasilkan pendapatan bagi pihak yang memberikan kredit. 

 

2.4.2. Fungsi dan Tujuan Kredit  

2.4.2.1. Fungsi Kredit 

Usaha pokok dari koperasi simpan  pinjam atau  lembaga kredit adalah  

memberikan kredit. Kredit yang diberikan ini mempunyai pengaruh yang sangat luas 

dalam segala bidang kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain itu juga 

merupakan pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka 

mendorong dan memperlancar produksi, perdagangan jasa-jasa dan konsumsi.Suatu 

kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, 

maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Dalam 

kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi kredit menurut Tohar (2004:90) 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan daya guna uang 

Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk 

kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar. 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 

adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel, dan sebagainya. 
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Ini berarti ada peningkatan peredaran uang giral. Pemberian kredit uang dalam 

bentuk tunai juga meningkatkan daya guna peredaran uang kartal. 

3. Meningkatakan daya guna dan peredaran barang 

Dengan modal dari kredit, para pengusaha di bidang industri dapat menjalankan 

usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku menjadi 

barang jadi sehingga daya guna barang itu meningkat. 

4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi 

Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke keadaan 

lebih sehat, biasanya kebijaksanaan diarahkan kepada usaha-usaha untuk 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mendorong 

kegiatan ekspor. 

5. Meningkatkan kegairahan berusaha 

Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya 

sangat terbatas bila dibandingkan dengan keinginan dan peluang yang ada untuk 

memperluas usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkatkan 

kegairahan berusaha. 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal kredit. 

Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan. Hal ini sama 
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saja dengan membuka kesempatan kerja, juga membuka peluang adanya 

pemerataan pendapatan. 

7. Meningkatkan hubungan internasional 

Bantuan kredit dapat diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri. 

Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima bantuan 

kredit dari bank atau lembaga keuangan luar negeri, demikian pula sebaliknya. 

Fungsi kredit pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak, 

hal ini sangat sesuai dengan koperasi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan 

anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

 

2.4.2.2 Tujuan Kredit 

Suyatno (1997:15)  menyatakan bahwa : 

1. Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit yang 

terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. 

2. Keamanan atau safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan 

harus benar-benar terjamin pengembaliannya, sehingga tujuan profitability benar-

benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti. 

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah 

untuk memperoleh keuntungan. Namun tujuan ini hendaknya tidak semata- 
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mata untuk mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan di Negara kita 

yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan 

demikian tujuan kredit yang diberikan oleh koperasi yang akan mengembangkan 

agent of development menurut Suyatno (1997:15) adalah untuk: 

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya gum 

menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya. 

Dari tujuan tersebut, terlihat adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan 

pemerintah, kepentingan masyarakat (rakyat), dan kepentingan pemilik modal 

(pengusaha). 

2.4.3. Jenis-jenis Kredit 

Jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauarmya 

sangatlah bervariasi. Menurut Tohar (2004:91) jenis-jenis kreditantara lain: 

1. Dari Segi Lembaga Pemberi dan Penerima Kredit 

a. Kredit Perbankan, adalah pemberian kredit dari bank kepada 

masyarakatuntuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh 

bank pemerintah atau bank swasta untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan 

permodalan. 
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b. Kredit Likuiditas, adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada 

bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan untuk 

membiayai kegiatan perkreditan. 

c.  Kredit Langsung, diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah 

atau semi-pemerintah. 

2. Dari Segi Tujuan 

a. Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau 

bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya 

dalam kebutuhan sehari-hari. 

b. Kredit Produktif adalah kredit yang diberikan untuk tujuan memperlancar 

jalannya proses produksi. 

c. Kredit Semi-konsumtif dan Semi-produktif. 

3. Dari Segi Dokumen 

a. Kredit Ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha ekspor. 

b. Kredit Impor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha impor. 

4. Dari Segi Besar Kecilnya Aktivitas Pemutaran Usaha 

a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong 

sebagai pengusaha kecil. 

b.  Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 
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tergolong pengusaha menengah. 

c. Kredit Besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong 

sebagai pengusaha besar. 

5. Dari Segi Jangka Waktu 

a. Kredit Jangka Pendek (short term loan), berjangka waktu maksimum 1 (satu) 

tahun. 

b. Kredit Jangka Menengah (medium term loan), berjangka waktu antara 1 (satu) 

sampai dengan 3 (tiga) tahun. 

c. Kredit Jangka Panjang (long term loan), berjangka waktu lebih dari 3(tiga) 

tahun. 

6. Dari Segi Jaminan 

a. Kredit Tanpa Jaminan (unsecured loan), adalah kredit yang diberikan oleh 

bank atau lembaga keuangan tanpa menyerahkan jaminan. 

b. Kredit Dengan Jaminan (secured loan), yaitu semua kredit yang diberikan 

oleh lembaga keuangan dengan jaminan tertentu. 

 

7. Dari Segi Penggunaan 

a. Kredit Aksplotasi, yaitu pemberian kredit jangka pendek yang diberikan 

kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. 

b.  Kredit Investasi, yaitu kredit yang berjangka waktu menengah dan panjang 
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yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman 

modal. 

c. Kredit Usaha Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang golongan 

menengah ke bawah. 

d.  Pinjaman Komersial, yaitu pemberian kredit unit & tujuan komersial. 

e. Pinjaman Konsumen, yaitu pemberian kredit untuk tujuan konsumtif. 

f. Kredit Modal Kerja, yaitu pemberian kredit untuk tujuan modal usaha. 

g. Kredit Pemilikan Rumah, diberikan untuk tujuan pembelian rumah. 

h.  Kredit Pemilikan Mobil, diberikan untuk tujuan pembelian mobil. 

i. Kredit Likuiditas Bank Indonesia, diberikan Bank Indonesia yang 

diperuntukkan bagi bank-bank pemerintah dan swasta guna disalurkan lagi ke 

berbagai sektor. 

8. Dari Segi Pembayaran 

a. Pinjaman Angsuran, yaitu pinjaman yang pengembaliannya melalui angsuran 

secara bertahap. 

b.  Pinjaman Tetap, yaitu pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman 

menurut jangka waktu tertentu. 

c.  Demand Loan, yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai 

fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu 

tertentu. 

d.  Pinjaman Rekening Koran, yaitu fasilitas kredit yang disediakan oleh bank 
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sesuai mutasi rekening nasabah yang terutama ditujukan untuk menunjang 

transaksi perdagangan. 

e. Pinjaman Promes (Aksep), yaitu pinjaman yang didasarkan atas jaminan 

promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayarannya. 

f. Pinjaman Call Money, yaitu pinjaman antar bank yang pembayarannya 

didasarkan atas nominal dan jangka temponya sesuai tingkat bunga yang 

disepakati. 

9. Dari Segi Sifat 

a. Pinjaman Sindikasi (Subordinate Loan), yaitu pembiayaan bersama beberapa 

bank untuk membiayai sebuah project financing. 

b.  Pinjaman Luar Negeri (Off Shore Loan), adalah pinjaman dari luar negeri 

yang dipergunakan untuk pembayaran suatu proyek. 
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2.5. Sistem Pemberian Kredit 

Sistem pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan operasi tata usaha 

koperasi yang termuat dalarn sistem akuntansi manual suatu koperasi. Dimana dalam 

sistem pemberian kredit tersebut tercakup dalam prosedur pemberian kredit yang 

didukung dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

2.5.1. Prinsip Pemberian Kredit 

Dalam sistem pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-

hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar benar 

terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya 

pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Maka 

sudah sewajamya andai kata pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-

perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip-prinsip, azas-azas atau 

persyaratan-persyaratan tertentu. 

Ada 3 (tiga) macam konsep tentang prinsip pemberian kredit menurut Firdaus 

(2004:83) yaitu: 

1. Prinsip 5 C 

2. Prinsip 5 P 

3. Prinsip 3 R 
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Prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Prinsip 5 C 

a. Character (watak kepribadian) 

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah 

satupertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. 

Kreditur sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk 

orang yang bertingkah laku baik, dalam anti selalu memegang teguh janjinya, 

selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya padawaktu yang telah 

ditetapkan. 

b. Capacity (kemampuan) 

Capacity merupakan kesanggupan peminjam untuk mendapatkan 

pendapatannya di masa yang akan datang, bagaimana kemungkinan dan berapa 

besarnya. Karena hal ini penting dalam menentukan berhasil atau tidak suatu 

perusahaan di masa yang akan datang. 

c. Capital (modal) 

Capital yaitu berapa besar dan bagaimana sifat modal si peminjam. Pihak 

kreditur harus mengetahui tentang berapa banyak dan bagaimana struktur 

modal yang dimiliki oleh debitur. 
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d. Collateral (jaminan atau agunan) 

Collateral adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat 

sebagai agunan andai kata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk 

menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. 

e. Condition of economic (kondisi ekonomi) 

Condition of economic yaitu bagaimana keadaan ekonomi pada waktu itu, 

apakah keadaan ekonomi negara dalam keadaan sehat dan terarah. Kreditur 

harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan 

berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospek di 

masa datang. 

2. Prinsip 5 P 

a. Party (golongan) 

Yang dimaksud dengan party adalah mencoba menggolongkan calon 

peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan 

capital dengan jalan penilaian atas ke 3 C tersebut. 

b. Purpose (tujuan) 

Yang dimaksud dengan purpose adalah tujuan penggunaan kredit yang 

diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut, 

apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. 



45 
 

 
 

c. Payment (sumber pembayaran) 

Payment adalah perkiraan tentang pendapatan dan keuntungan yang akan 

dicapai oleh perusahaan yang mengambil kredit yakni untuk memperkirakan 

kemampuan dan kekuatan debitur dalam membayar kembali utangnya. 

d. Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) 

Profitability yaitu kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang akan 

diraih oleh pihak debitur apabila kredit tersebut direalisasikan. 

e. Protection (perlindungan) 

Protection dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga 

sebelumnya, maka kreditur perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya 

antara lain dengan jalan meminta jarninan dari debiturnya. 

3. Prinsip 3 R 

a. Return (hasil yang dicapai) 

Return yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur 

setelah mendapat kredit,, apakah cukup memadai untuk menutupi pinjaman 

serta sekaligus memungkinkan pola usahanya untuk berkembang terus. 

b. Repayment (pembayaran kembali) 

Repayment yaitu penilaian lanjutan setelah return, kemudian diprediksi 

kemarnpuan jadwal serta jangka waktu pengembalian kredit. 
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c. Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung risiko) 

Risk bearing ability yaitu kemampuan untuk menanggung risiko kegagalan 

apabila terjadi sesuatu hal tidak diharapkan. 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit, biasanya suatu 

permohonan kredit dinilai dan dianalisis secara mendalam, baik kuantitatif dan 

kualitatif dalam apa yang disebut analisis atau penilaian kredit Analisis kredit sangat 

penting artinya untuk memutuskan apakah suatu permohonan kredit itu akan ditolak 

atau akan diterima. 

2.5.2 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di 

dalam mengelola permohonan kredit saat permohonan tersebut diterima sampai 

dengan pencairan dana kredit. Manfaat dari prosedur pemberian kredit antara lain 

adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk 

mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit 

tersebut, dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu singkat. Secara 

umum prosedur pemberian kredit menurut Tohar (2094:108) adalah sebagai berikut : 

1. Permohonan kredit 

2. Evaluasi atau analisis pemberian kredit 

3. Keputusan pemberian kredit 

4. Perjanjian kredit 

5. Pencairan kredit 
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Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:  

1. Permohonan Kredit 

Permohonan kredit umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan 

kredit. Prosedur pengisian formulir permohonan kredit tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang 

telah tersedia. 

b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon peminjam dalam 

pengisian formulir. 

c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses. 

2. Evaluasi atau Analisis Kredit 

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai 

sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi 

serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut. Rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan interview pada calon peminjam 

Tujuan dari interview atau tanya jawab adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai 

kegiatan usahanya; 
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2) Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima; 

3) Mengenal lebih dekat pribadi sifat serta watak dari calon peminjam; 

4) Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang 

kehidupan, pendidikan, dan pengalaman usaha. 

b. Melaksanakan penelitian 

Penelitian dilakukan untak mendapatkan informasi dari berbagai pihak 

tentang: 

1) Reputasi dan kondisi calon peminjam; 

2) Hubungan dengan pemberi kredit, bank, ataukoperasi lain dan kondisinya 

sampai saat ini; 

3) Penilaian dari teman atau rekan usaha atau tetangganya. 

c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha 

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar benar 

memerlukan untuk ditinjau guna melihat sampai sejauh 

manaperkembangannya. 

3. Keputusan Kredit 

Keputusan pinjaman ini berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi. 
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b. Manajer simpan pinjam di dalam  mengambil keputusan, mempergunakan bahan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus 

kelompok; 

2) informasi lain yang diperoleh dati sumber lain sepanjang menyangkut 

calon peminjam. 

c. Ketentuan-ketentuan peminjam yang tertulis pada lembaran evaluasi 

yangmemuat: 

1)      jumlah pinjaman yang disetujui; 

2) penggunaan pinjaman; 

3) besamya bunga pinjaman; 

4) tanggal jatuh tempo pinjaman; 

5) jaminan pinjaman. 

d. Setiap keputusan yang diambil harus ditandatangani manajer simpan pinjam 

koperasi yang bersangkutan. 
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4. Perjanjian Kredit 

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini: 

a. Perjanjianpinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit 

dicairkan. 

b. Penandatanganan perjanjian pinjaman baru yang harus dapat dilakukan setelah 

adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi. 

c. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan yang meliputi surat perjanjian 

pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak. 

d. Surat perjanjian yang sah harus disimpan pada koperasi. 

e. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi. 

f. Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam, aslinya ada pada kantor  

koperasi. 

5. Pencairan Kredit 

Pencairan pinjaman merupakan tahap terakhir setelah ketentuan-ketentuan 

dipenuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi dua rangkap 

dua sebagai bukti tanda terima uang tersebut, pinjaman ini diberikan secara tunai 

dan tidak dibenarkan diberikan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan agar 

diusahakan pencairarmya secara bertahap. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. 
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Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dapat dijelaskan bahwa 

prosedur pemberian kredit dimulai dengan pengajuan permohonan kredit secara 

tertulis oleh nasabah yang dituangkan dalam surat permohonan kredit yang disertai 

persyaratan yang telah ditetapkan koperasi. Selanjutnya pihak koperasi melakukan 

penyelidikan berkas pinjaman yang tujuannya untuk mengetahui apakah berkas 

yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam 

penilaian kelayakan kredit, pihak koperasi juga dapat melakukan kegiatan 

wawancara dengan calon nasabah yang tujuannya untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari 

kelengkapan dokumen, keabsahan dan keaslian serta penilaian yang meliputi 

seluruh studi kelayakan, langkah selanjutnya adalah keputusan kredit yaitu untuk 

menentukan layak atau tidaknya kredit diberikan. 

2.5.3. Pengembalian Kredit 

2.5.3.1. Pengertian Pengembalian Kredit 

Pengembalian kredit Menurut Thomas Suyatno (2007:86) adalah sebagai 

berikut : 

”Pengembalian kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah 

terhadap bank (dalam hal ini koperasi) yang berakibat hapusnya ikatan 

kredit.” 

 Adapun berdasarkan kutipan yang di ambil dari Ensiklopedi Umum, definisi 

pengembalian kredit secara umum adalah sebagai berikut : 



52 
 

 
 

“Pengembalian kredit adalah kemampuan nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari 

pihak kreditur beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan.” 

 

 Dalam pengembalian kredit semua kewajiban pengembalian kredit harus 

diselesaikan sesuai dengan waktu pelunasan, dimana pelunasan meliputi utang pokok, 

utang bunga, denda-denda jika ada, dan biaya-biaya administerasi lainnya. Pada 

dasarnya pengembalian kredit memiliki berbagai indikasi didalam pelaksanaannya, 

apakah kredit yang dikembalikan itu lancar atau bermasalah. Akan tetapi pada 

praktiknya proses pengembalian kredit cenderung mengalami masalah. 

 Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembalian kredit : 

1. Perhitungan semua kewajiban utang peminjam yang harus diselesaikan sampai 

dengan tanggal pelunasan, yakni : 

 a. Utang pokok, 

 b. Utang bunga, 

 c. Denda-denda jika ada, dan 

 d. Biaya administrasi lainnya. 

2.   Peminjam diharuskan mengembalikan sisa lembar/blanko cek dan giro bilyet 

yang belum dipergunakan, jika ada. Periksa rekening pinjaman untuk 

menyatakan nomor-nomor yang harus dikembalikan. 

3.  Untuk mencegah timbulnya claim dari peminjam karena tidak lengkapnya 

pengembalian dokumen-dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan 

dicocokkan dengan catatan yang tersedia. 
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4.  Untuk maksud fiat-roya  atas catatan pada dokumen-dokumen jaminan yang 

berupa serifikat tanah, bank (dalam hal ini koperasi) dapat membantu pengurusan 

royanya kepada kantor pendaftaran tanah sesuai prosedur yang berlaku. Biaya-

biaya apabila ada, akan menjadi beban peminjam. 

5.   Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada peminjam hanya dapat 

dilakukan setelah peminjam menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan 

dokumen jaminan tersebut harus dengan surat tanda terima dan ditandatangani 

oleh pihak yang berhak. Surat tanda terima tersebut harus disimpan pada berkas 

jaminan. 

6.   Dalam hal pelunasan kredit oleh salah satu anggota grup atau pimpinan-pimpinan 

grup dalam pembiayaan atas grup, maka pengembalian dokumen jaminan 

peminjam hanya dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizin direksi. 

7.  Dalam hal pelunasan kredit oleh peminjam yang jelas-jelas menikmati fasilitas 

kredit, maka pengembalian dokumen juga harus sepengetahuan dan seizin 

direksi. 

8.  Beritahukan kepada bagian kas bahwa seluruh jumlah utang dilunasi, rekening 

pinjaman atas nama peminjam yang bersangkutan ditutup. 

9.   Buatlah surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi pernyataan terima 

kasih atas terjalinnya hubungan baik antara peminjam dengan bank (dalam hal ini 

koperasi) pada waktu-waktu yang lalu. 

  10. Catatan pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern untuk menjaga agar 

informasi tetap mutakhir. 
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  Jika pengembalian kredit tersendat tentunya akan menyebabkan terjadinya 

kredit bermasalah yang harus dihadapi oleh pihak koperasi. Disamping itu, kredit 

bermasalah juga akan mengganggu operasional koperasi itu sendiri, yang mungkin 

akan menyebabkan perubahan pada profit yang dihasilkan. Adapun pengertian kredit 

bermasalah itu sendiri adalah kredit yang tidak mampu untuk dilunasi oleh debitur 

baik bunga maupun pokoknya. 

  Pengertian kredit bermasalah menurut Lukman Dendawijaya (2001:85), 

adalah sebagai berikut : 

“Kredit bermasalah adalah pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo 

menurut jadwal yang telah diperjanjikan”. 

 

2.6. Efektivitas 

2.6.1 Pengertian Efektivitas 

 Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil. 

Menurut Handayaningrat (1996:16), efektivitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

  Komarudin (1994:249) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan 

yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. 
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  Hidayat (1986) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. 

Dimana makin tinggi persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. 

  Mahmudi dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kinerja Sektor 

Publik” mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, 

semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. (Mahmudi, 2005:92). 

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan 

timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, 

makasemakin efektif suatu program atau kegiatan. 

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai 

efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau 

dikatakan spending wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai hubungan arti 

efektivitas di bawah ini. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan 

seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasilguna dari suatu 

organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh manatujuan (kualitas, 

kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Halini berarti bahwa pengertian 

efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. 
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2.6.2 Efektivitas Pemberian Kredit 

Karena efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, maka 

untuk mencapai efektivitas sistem pemberian kredit perlu diketahui tujuan pemberian 

kredit yang diharapkan. Untuk itu bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria-

kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit. Dalam hal ini digunakan 

prinsip-prinsip perkreditan yang lebih dikenal dengan prinsip 5C, yaitu character, 

capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Apabila prinsip tersebut telah 

terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Di samping itu perlu 

dilaksanakannya prosedur pemberian kredit yang meliputi permohonan kredit, 

analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencairan kredit. Selain 

terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem pemberian kredit 

dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang 

ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas pemberian kredit 

pun menentukan keefektifan pemberian kredit, jika kredit yang diberikan betul-betul 

tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian kredit akan tercapai. 
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2.7 Hubungan Pengendalian Internal dengan Efektivitas Sistem Pemberian 

Kredit Pada Koperasi 

Setiap koperasi simpan pinjam harus memiliki struktur pengendalian internal 

yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. 

Beberapa pokok utama dalam pengendalian internal kredit menurut Tjukria P. Tawaf 

(1999:270) adalah: 

1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi 

antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada 

debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan transaksi agunan. 

2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan 

tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit 

cabang dan limit pemberi persetujuan; ketentuan mengenai jenis kredit yang 

dilarang; ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum); 

ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi; ketentuan mengenai perbandingan 

antara kredit dengan jaminan; informasi keuangan yang harus diperoleh dari 

debitur; konsentrasi kredit; dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya. 

3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit Artinya para 

pengelola kredit di koperasi hams mempunyai pengetahuan yang cukup serta 

keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya. 

4. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen 

harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Dalam hubungan ini, 
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pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus 

dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir 

sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut 

penanganan tindak lanjutnya. 

Intisari dari pengendalian intern adalah tindakan untuk mengarahkan kegiatan, 

termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar selaras 

dengan patokan atau tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

pengendalian internal harus diterapkan pada semua tahap perkreditan. Seperti telah 

diketahui bahwa tujuan penerapan pengendalian internal adalah menjaga untuk 

mendorong keandalan laporan keuangan, mendorong efisiensi dan efektivitas operasi, 

serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan. 

Hal ini berarti pengendalian internal yang diterapkan pada sistem pemberian 

kedit pada koperasi bertujuan untuk: 

1. Penjagaan dan pengawasan terhadap kekayaan koperasi, khususnya di bidang 

perkreditan dapat berjalan dengan baik untuk menghindarkan penyelewengan 

baik dari intern maupun ekstern. 

2. Kebenaran data administratif di bidang perkreditan serta penyusunan 

dokumen-dokumen perkreditan yang baik. 

3. Peningkatan efisiensi di dalam pengelolaan operasional sesuai rencana. 

4. Menjaga dan memastikan pelaksanaan peraturan dan perundangan serta kebijakan 
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yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, atau surat edaran telah dilaksanakan 

dengan baik. 

2.8  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas 

seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan 

pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya 

pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh 

karena itu pengendalian internal diperlukan sebagai suatu alat yang dapat 

membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian aktivitas perkreditan yang 

akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan.  

 Committee of Sponsoring organization of the Treadway Commisson(COSO)  

dalam  Sanyoto  (2007:267),  menyatakan  bahwa  pengendalian  intern  adalah  

suatu  proses, melibatkan seluruh anggota organisasi, dan memiliki tiga tujuan 

utama, yaitu efektivitas, dan efisiensi operasi, mendorong kehandalan laporan 

keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada. COSO dalam 

Kurniawan (2012:102) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu 

proses yang efektivitasnya dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, 

manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

tentang pencapaian tujuan-tujuan berikut ini: 1, keandalan pelaporan keuangan, 2. 
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Efektivitas dan efisiensi operasi, 3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

Menurut Susanto (2013:95) pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan 

yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan 

organisasi akan dapat dicapai melalui: (1) efisiensi dan efektifitas, (2) penyajian 

laporan keuangan yang dapat dipercaya, (3) ketaatan terhadap undang-undang dan 

aturan yang berlaku. 

Tujuan utama pengendalian internal pada kredit adalah untuk mengarahkan 

kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan 

perkreditan dan mengurangi terjadinya kredit macet. Kredit mempunyai risiko 

yang cukup tinggi yakni terjadi kemacetan pada saat pemberian kredit, risiko 

kemacetan kredit pada saat jatuh tempo dapat dikurangi dengan menjalankan 

pengendalian intern secara efektif. 

Menurut Ensiklopedi umum, yang dikutip oleh Rachmat Firdaus (2004:2) 

pengertian kredit sebagai berikut: “Kredit adalah sistem keuangan untuk 

memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan 

mengharapkan memperoleh keuntungan, kredit diberikan berdasarkan 

kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si 

peminjam”. 
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Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 

Tahun 1998:  

“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 peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Karena dalam pemberian kredit mengandung risiko, pihak koperasi harus aktif 

dalam memilih nasabah, yaitu dengan penilaian dari prinsip-prinsip dalam pemberian 

kredit, yang menurut Kasmir (2003:91) terdiri dari: 

1. Character/watak 

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur 

2. Capacity / Kemampuan 

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya 

mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan. 

3. Capital / Modal 

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha 

yang akan dibiayai oleh bank. 
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4. Collateral / Jaminan 

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik. 

5. Condition of Economic / Kondisi Ekonomi 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk 

masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 

  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:  

“Pengendalian Internal Memiliki Peranan yang Signifikan dalam 

Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi ”. 

 

 

 

Pengendalian Internal Efektivitas Sistem Pemberian Kredit 
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2.9 Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit 

Pengendalian internal yang memadai harus didukung oleh adanya unsur- 

unsur pengendalian internal yang meliputi (1) Lingkungan pengendalian, (2) 

Aktivitas pengendalian, (3) Penaksiran risiko, (4) Informasi dan komunikasi, dan 

(5) Pemantauan. 

Semua hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal 

yang meliputi (1) menjaga kekayaan dan catatan sendiriyaitu profitability dan 

safety perusahaan; (2) mengecek ketelitian dankeandalan dataakuntansi; (3) 

mendorong efisiensi; dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal akan mendukung terciptanya 

prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat yang meliputi berbagai 

aspek mengenai peminjam, untuk memutuskan apakah layak diberikan kredit atau 

tidak. Selanjutnya prinsip-prinsip keputusan kredit yang sesuai akan mendukung 

tercapainya pelaksanaan dan penerapan prinsip 5C yang meliputi : karakter, 

kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi demi terwujudnya sistem 

pemberian kredit yang efektif. 

Efektivitas sistem pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu 

profitability dan safety. Profitability menyangkut keuntungan dari bunga kredit, 

sedangkan safety menyangkut kelancaran dari pengembalian kredit. Di samping 

itu apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam 

sistem pemberian kredit pada dasamya merupakan unsur-unsur pengendalian 
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internalnya. Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem 

pengendalian internal yang efektif, ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas 

yang dicapai. 

Dengan demikian dapat dinyatakan apabila pengendalian internal sudah 

memadai akan meningkatkan pelaksanaan keputusan pemberian kredit yang baik. 

Sifat hubungan antara pengendalian internal dengan keputusan pemberian kredit 

adalah searah. 
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2.10 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa persamaan dengan  

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu : 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

Munawaroh 

(2011) 

Peranan 

Pengendalian 

Internal dalam 

Menunjang 

Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Variabel independen: 

Pengendalian 
Internal. 

Variabel dependen: 

Efektivitas Sistem 
Pemberian Kredit 

Perbedaan penelitian 

terdapat penambahan 

variabel dependen yaitu 

Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit Usaha 

Kecil dan Menengah. 

Penelitian di lakukan 

pada Koperasi Pegawai 

BRI Cabang Kediri 

Anderson 

Marbun (2006) 

Peranan 

Pengendalian 

Internal dalam 

Menunjang 

Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Variabel 

independen: 

Pengendalian 

Internal. 

Variabel dependen: 

Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit 

Perbedaan penelitian 

terdapat penambahan 

variabel dependen yaitu 

Efektivitas Sistem 

Pemberian Kredit Usaha 

Kecil dan Menengah. 

Penelitian di lakukan 

pada Koperasi Simpan 

Pinjam Artha Jaya 

Sentosa Jakarta 

Dian Radiani 

(2004) 

Peranan 

Pengendalian 

Internal Persediaan 

Barang Dagangan 
Dalam Menunjang 

Efektivitas 

Pengelolaan 
Persediaan Barang 

Dagangan 

Variabel 

independen : 

Pengendalian 

Internal. 

Perbedaan penelitian 

terdapat penambahan 

variabel independen 

yaitu Pengendalian 

Internal Persediaan 

Barang dagangan dan 

penambahan variabel 

dependen yaitu 

Menunjang Efektivitas 

Pengelolaan Persediaan 

Barang Dagangan 

 


