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     BAB I 

       PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Koperasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan anggota. Koperasi mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi semua kalangan masyarakat dalam melakukan 

transaksi keuangan.. 

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Koperasi dan 

UKMNo.20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah 

kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, 

tidak sehat dan sangat tidak sehat. Sehat atau tidak sehatnya suatu koperasi bisa 

dilihat dari kreteria skor yang telah ditentukan, seperti pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Predikat Kesehatan Koperasi 

 

Skor Predikat 

80-100 Sehat  

60-80 Cukup sehat 

40-60 Kurang sehat 

20-40 Tidak sehat 

≤20 Sangat tidak sehat 

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah 

Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 
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Dari Tabel 1.1 dapat diperkuat dengan aspek yang digunakan untuk 

penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan 

jatidiri koperasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan 

UKMNo.20/Per/M.KUKM/XI/2008. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 Tanggal : 1 

Mei 2006Tentang : Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award, 

didalam perarturan ini tercantum penilaian Realisasi Anggaran Pendapatan 

dengan kreteria nilai seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.2.  

Tabel 1.2 

Realisasi Anggaran Pendapatan 

 

Realisasi anggaran pendapatan 

( dinilai dalam %) 

Nilai 

>100% 100 

80% s/d <100% 75 

60% s/d <80% 50 

40% s/d <60% 25 

< 40% 0 

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

danMenengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 

 

Dari Tabel 1.2 dapat dijelaskan bawah koperasi yang telah merealisasi atau 

mencapai pendapatan lebih dari seratus persen dari 20% modal koperasi yang 

ditentukan, maka koperasi tersebut akan mendapatkan nilai seratus atau dengan 

katalain koperasi tersebut dinyatakan memiliki produktifitas yang sangat baik, dan 
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apabila koperasi belum mencapai atau kurang dari empat puluh persen dari modal 

koperasi maka koperasi dinyatakan memiliki produktifitas yang sangat tidak baik.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 koperasi Karyawan 

Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dinyatakan kurang sehat. Hal ini tidak terlepas 

dari pencapaian modalnya yang kurang dari empat puluh persen serta realisasi 

pendapatan yang menunjukkan penurunan seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Pencapaian Kinerja Keuangan Koperasi Diukur Pertumbuhan Koperasi  

Tahun 2013-2014 

 

 
Sumber : Laporan kerja tahunan Koperasi Kopertis 2015 

 

Pencapain kinerja keuangan koperasi melalui jumlah jenis simpanan yang 

dihasil menunjukkan adanya penurunan. Pencapaian hasil kinerja dengan 

pendapatan total tahun 2014 yang menurun 9.92% dibanding tahun 2013. Hal ini 

tidak sesuai dengan realisasi pencapain pendapatan yang ditentukan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah walaupun sudah 

mencapai dari modal koperasi akan tetapi jumlah pemohon menunjukkan 

penurunan dan realisasi kredit termasuk kurang sehat senilai ≤ 20. Berdasarkan 

hasil wawancara bahwa saat ini modal koperasi kopertis wilayah IV kurang dari 

empat puluh persen, (Bendahara II Koperasi Kopertis Ibu Hj. Ongky Mustika)  



4 
 

Koperasi kopertis wilayah IV dituntut untuk mencapai tujuannya, koperasi 

harus memperhatikan pengelolaan sistem informasi akuntansi yang berkaitan 

dengan segala macam kegiatannya. “Sistem informasi akuntansi adalah Kumpulan 

atau group dari sub sistem / bagian / komponen apapun baik phisik atau non 

phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis 

untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi 

informasi keuangan” (Azhar Susanto (2013:72). Didalam sistem informasi 

akuntansi terdapat perancangan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh 

manajemen dan pemakai lain, serta perancangan sistem pengelolaaan informasi 

untuk menghasilkan informasi akuntansi. Oleh karena itu, dengan sistem 

informasi akuntansi yang baik dapat menghasilakan informasi akuntansi yang 

bermanfaat.  

Pembuatan laporan pinjaman tunai pada Koperasi Kopertis Wilayah IV 

setiap harinya menggunakan sistem manual dan tidak menggunakan perangkat 

lunak (software) yang mendukung sehingga membutuhkan proses lama dan 

menyulitkan bagi karyawan. Pembuatan laporan secara manual membutuhkan 

ketelitian sehingga sangat rawan terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan, 

maka karyawan harus mengulangi pencatatan kembali laporannya, kejadian 

seperti itu akan terus berlanjut hingga mendapat kesesuaian antara bukti transaksi 

yang ada dengan laporan yang dibuat. Faktor yang sangat mungkin terjadi adalah 

kelelahan karyawan yang sangat berpengaruh akan terjadinya human error. 

Penggunaan sistem manual menyulitkan bagi pengurus koperasi dalam 

mencari informasi sesuai kebutuhan. Terutama data sisa cicilan pemohon, data 
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dan riwayat kredit pemohon yang dibutuhkan karyawan lain, mengetahui 

penghasilan pemohon untuk persetujuan kredit. Hal ini tentunya akan merugikan 

koperasi. Sedangkan untuk menyetujui kredit pemohon, melihat kelayakan dan 

kemampuan pemohon dalam mengajukan kredit, yaitu dengan plafon kredit 

sepertiga dari penghasilan, tidak adanya pinjaman yang tertunggak dan pinjaman 

yang belum di lunasi oleh pemohon pada koperasi kopertis wilayah IV harus 

diproses dengan cepat dan akurat demi menjaga pemohon tetap menggunakan jasa 

koperasi. 

Bagian pencatatan mengalami kendala dalam menyimpan dan 

mengkoordinir file transaksi lama serta kesulitan dalam membandingkan 

informasi, seperti saat membandingkan laporan realiasi anggaran dan laporan 

rencana anggaran yang dibuat saat awal periode yang disebabkan masih 

menggunakan sistem manual. 

Dibutuhkannya sebuah sistem pengajuan kredit yang lebih otomatis namun 

tetap memberikan manfaat yang lebih. Untuk melihat kemampuan koperasi dalam 

menjaga tingkat kesehatannya. Lebih lanjut, Koperasi merupakan lembaga 

perantara antara pemilik dana dengan pemakai dana. Sebagai perantara maka 

koperasi akan menggantikan peran pemilik dana apabila dana yang dipakai tidak 

kembali lagi pada saat jatuh tempo karena pemakai dana tidak dapat 

mengembalikannya, disisi lain koperasi juga bertindak sebagai pemakai dana 

berarti koperasi akan menggantikan peran pemakai dana untuk dapat memakai 

dana setiap saat diperlukan. Hubungan antara pihak koperasi dan pemakai jasa 

koperasi tentu harus terjaga untuk menjamin kelangsungan usaha koperasi 
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tersebut. Pentingnya menjaga kepercayaan kepada para pemakai jasa, koperasi 

harus mampu menjaga tingkat kesehatan untuk menjaga kelangsungan usahanya. 

(Novita Lukhita Wardhani 2012) 

Penelitian yang dilakukan Grande,  Estébanez, Colomina (2011) dalam 

jurnal yang berjudul  The impact of Accounting Information Systems (AIS) on 

performance measures: empirical evidence in Spanish SMEs, bahwa penelitian ini 

memberikan nilai tambah dalam literatur akuntansi hubungan antara aplikasi dan 

penggunaan sistem informasi akintansi dan produktivitas UKM di Spanyol. 

  Penelitian Onaolapo A. dan Odetayo (2012) dalam jurna yang berjudul  Effect 

of Accounting Information System on Organisational Effectiveness: A Case Study 

of Selected Construction Companies in Ibadan, Nigeria, menunjukkan hasil 

bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

organisasi dengan referensi khusus pada industri konstruksi di Kota Ibadan 

Nigeria. 

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi akuntansi Terhadap 

Efektivitas Kinerja Keuangan Koperasi” (Study kasus pada Koperasi 

Kopertis wilayah IV Jabar) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Koperasi 

Kopertis wilayah IV Jabar. 

2. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap 

Efektivitas Kinerja Keuangan Koperasi Kopertis wilayah IV Jabar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai : 

1. Mengetahui sistem informasi akuntansi pada Koperasi Kopertis wilayah IV 

Jabar 

2. Mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap 

efektivitas kinerja keuangan Koperasi Kopertis wilayah IV Jabar 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis 

mengenai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan. 

 

2. Bagi Koperasi Kopertis Wilayah IV 

Memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pentingnya sistem 

informasi akuntansi agar dapat mencapai kinerja keuangan yang baik dan 
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sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan 

Koperasi Kopertis Wilayah IV 

 

3. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan 

rujukan dan referensi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana 

pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan. Penelitian 

ini juga bermaksud memberikan masukan dan manfaat bagi pencapaian 

kinerja pemerintah daerah agar menjadi lebih baik. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian memperoleh data serta mengumpulkan informasi yang 

diperlukan yaitu pada Koperasi Kopertis Wilayah IV Jawa Barat yang berlokasi di 

Jln. PHH.Mustofa Nomor 38 Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. 


