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ABSTRACT 

Cooperative Employee PT. PLN (Persero) Branch Tangerang is 

cooperative that has business units in the field of credit, shops, and vehicles. This 

cooperative effort emphasizes his efforts in lending because of this cooperative 

effort to obtain the greatest revenue. The authors conducted a study on analysis 

of the internal control system to the system of credit and installment receipts on 

Cooperative Employee PT.PLN (Persero) Branch Tangerang. 

The study aimed to evaluate the implementation of internal control system 

of credit and installment receipts have been run un accordance with established 

producers. The study was conducted by comparing the internal control system 

applied to the cooperative with theory regarding the internal control system. 

Data collection techniques that authors use is interviews, obervasi, and 

documentation. 

Result of the analysis conducted stating that the system of internal control 

over procedures credit and installment receipts Cooperative Employee PT.PLN 

(Persero) Branch Tangerang in the organizational structure is good enough, 

system and procedures credit and installment receipts have implemented based 

on on existing assessments, healthy practices have implemented, and has 

implemented a quality recruitment in accordance with its responsibilities. But 

there are still shortcomings ,namely the persistence of dual tasks, supervision of 

the document is properly supervised, rarely do the inspection of a sudden, and 

implementation of job rotation is still rarely performed for executing daily. 

Based on the above conclusions, the authors suggest should Cooperative 

Employee PT. PLN (Persero) Branch Tangerang internal oversight of 

operational activities and also a sudden to find out the performance of 

employees, so as not to deviate from the rules established by the company so as 

to minimize fraud and errors in the records prepared by employees.  

 

Key words : internal control, provision of credit, installment receipts 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah perusahaan pada umumnya terdiri dari beberapa sistem yang berguna 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem menurut Mulyadi (Sistem Akuntansi, 

2008) adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Setiap sistem dibuat untuk menangani 

suatu kegiatan yang sifatnya rutin. Misalnya sistem pada perusahaan yaitu struktur 

organisasi yang merupakan komponen penting dalam perusahaan yang berfungsi 

untuk memudahkan dalam pemisahan fungsi delegasi antar setiap bagian pekerjaan, 

sehingga karyawan mengetahui tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan 

tugasnya. 

 Sistem dalam perusahaan dibuat untuk memberikan informasi yang dapat 

bermanfaat bagi yang memerlukannya baik dari pihak Intern maupun pihak Ekstern. 

Sistem dapat membantu operasional perusahaan, dimana pekerjaan lebih dapat 

terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan keandalan aktivitas perusahaan. 

Perusahaan untuk mampu bertahan dalam usahanya maka harus memiliki sistem 

yang baik di dalamnya, salah satunya adalah sistem pengendalian internal.  

Setiap perusahaan pasti memiliki sistem pengendalian dalam menjalankan 

usahanya, karena merupakan komponen penting dalam sebuah perusahaan yang 

menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Menurut James A Hall 

(Sistem Informasi Akuntansi, 2007) Sistem Pengendalian Internal terdiri atas 

berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk 
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mencapai empat tujuan umumnya yaitu menjaga aktiva perusahaan, memastikan 

akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam 

operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur 

yang ditetapkan oleh pihak manajemen.  

Sistem pengendalian internal kini mulai banyak diterapkan dalam perusahaan, 

tidak hanya untuk perusahaan besar tetapi berlaku juga untuk perusahaan kecil 

seperti koperasi. Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan 

manfaatnya bagi masyarakat. Salah satu bentuknya  berupa pelayanan perkreditan. 

Kegiatan usaha koperasi di bidang kredit hal yang rawan terhadap risiko kerugian. 

Pelayanan kegiatan usaha koperasi diberikan tidak seperti pelayanan yang diberikan 

oleh lembaga usaha lain. Jika pelanggan tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan 

dari bentuk lembaga lain, maka koperasi dapat menyediakan dana kredit relatif 

mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk 

memperoleh dari bank.   

Koperasi saat ini diharapkan mampu menerapkankan  sistem pengendalian 

internal yang efektif dapat membantu menjaga aset perusahaan, menjamin 

tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, serta 

mengurangi risiko terjadinya kerugian, serta penyimpangan dan pelanggaran aspek 

kehati-hatian. Ini bertujuan agar koperasi mampu melaksanakan tugas dan 

aktivitasnya dengan baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan, kecurangan 

dan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan akan  segera teratasi. Sehingga 

dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian aktivitas khususnya 

perkreditan yang nantinya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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Penelitian ini akan menganalisis sistem pengendalian internal pada Koperasi 

Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang.  Koperasi ini  merupakan koperasi 

yang memiliki unit usaha dalam bidang simpan pinjam (perkreditan dan simpanan), 

pertokoan, dan kendaraan. Namun koperasi tersebut lebih menekankan usahanya 

dalam usaha perkreditan, karena dari usaha ini koperasi memperoleh pendapatan 

yang paling besar atau dapat dikatakan sumber pendapatan koperasi. 

Kegiatan usaha koperasi yang beraneka ragam mengakibatkan pengurus harus 

dapat mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas koperasi 

terutama perkreditan. Pemberian pinjaman (kredit)  ini merupakan hal yang penting 

karena terdapat kemungkinan terjadinya resiko kredit. Resiko kredit merupakan 

kegagalan membayar oleh nasabah atas kewajibannya. Penilaian kredit harus 

dilakukan secara tepat untuk mengetahui informasi nasabah yang tepat dan benar. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Pemberian kredit 

bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, namun kerapkali kesalahan dalam 

pemberian kredit akan memperbesar resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan 

nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Bila kredit bermasalah tidak dapat 

dikendalikan, maka dapat menghambat perkembangan usaha koperasi tersebut. 

Penerimaan kas juga penting karena menyangkut kekayaan perusahaan yang harus 

dijaga, sehingga perlu adanya pengawasan internal. Hal ini bertujuan agar kesalahan 

pencatatan akan segera teratasi dan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan. 

Pemberian kredit dan penerimaan angsuran (kas) yang sehat dan penerapan unsur 

pengendalian internal harus dilakukan oleh koperasi mulai dari tahap awal proses 

kegiatan pemberian perkreditan sampai dengan pengembalian kredit. Oleh karena itu, 
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koperasi harus dapat menciptakan suatu sistem pengendalian yang memadai 

khususnya dalam pemberian kredit dan penerimaan angsuran (kas). Hal ini   

dilakukan untuk meminimalisir kecurangan (fraud) dan kesalahan dalam  pencatatan, 

serta menjaga kekayaan koperasi, sehingga koperasi mendapat kepercayaan dari 

berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya. Kepercayaan pihak luar dapat 

menjadikan koperasi tersebut memperoleh berbagai dukungan dari anggota, yang 

meliputi dukungan modal, dukungan usaha, sehingga usaha-usaha koperasi dapat 

bertahan dan menjadi lebih berkembang. 

Berdasarkan uraian diatas,  maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM 

PEMBERIAN KREDIT DAN PENERIMAAN ANGSURAN (KAS) KREDIT 

PADA KOPERASI KARYAWAN PT. PLN (Persero) CABANG TANGERANG  ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  prosedur pemberian kredit dan penerimaan angsuran kredit pada 

Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang  ? 

2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam prosedur 

pemberian kredit dan penerimaan angsuran kredit pada Koperasi Karyawan 

PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam pembahasan lebih lanjut, penulis membatasi ruang lingkup penelitian, dengan 

maksud agar dapat mengarahkan analisisnya  dalam pembahasan masalah yang 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penulis memberikan batasan mengenai :  
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1.    Sistem Pengendalian Internal dalam prosedur pemberian kredit pada  Koperasi 

Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang. 

2.   Sistem Pengendalian Internal dalam prosedur penerimaan angsuran (kas) pada  

Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan penerimaan angsuran kredit 

pada Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang. 

2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dalam prosedur 

pemberian kredit dan penerimaan angsuran kredit yang pada Koperasi Karyawan 

PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan dari segi: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah pengetahuan, baik 

dalam teori maupun praktek dalam kegiatan koperasi, khususnya mengenai 

kredit. 

b. Bagi Entitas Bisnis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap sistem 

pengendalian yang sudah dilaksanakan, khususnya dalam hal pemberian dan 

pengembalian kredit. Sehingga dapat mengantisipasi dan mengurangi timbulnya 

masalah-masalah mengenai kredit di masa yang akan datang. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat memberikan sumbangan atau informasi untuk kemajuan 

koperasi.  

c. Bagi Dunia Pendidikan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan 

sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai  permasalahan 

yang sama. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam mempersiapkan dan membahas skripsi ini, maka skripsi 

ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

 

Bab I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan hal-hal yang melatar belakangi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

 

       Bab II   LANDASAN TEORITIS  

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari 

penelitian yaitu Koperasi, Sistem Pengendalian Internal, Prosedur 

pemberian kredit dan Penerimaan angsuran.  

 

        Bab III   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang Objek Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, dan Metode Analisa Data . 
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        Bab IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum  

Perusahaan yang berisikan Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur 

Organisasi, Prosedur Pemberian Kredit dan Penerimaan Kas serta  

Analisis Sistem Pengendalian Internal  dalam Prosedur  Pemberian 

Kredit dan Penerimaan Angsuran. 

 

         Bab V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

dan saran-saran yang bermanfaat bagi koperasi dan penelitian 

yang selanjutnya. 
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BAB II 

  

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal 

2.1.1.1 Pengertian Sistem 

Sebelum membahas sistem pengendalian internal, terlebih dahulu kita 

membahas mengenai sistem. Sistem menurut A. Hall James (Sistem Informasi 

Akuntansi, 2007) adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem 

yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama . 

Sama halnya pernyataan Romney, Paul John Steinbart, (Sistem Informasi 

Akuntansi, 2007) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen – 

komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan- tujuan. 

Menurut Mulyadi (Sistem Akuntansi, 2008) mendefinisikan sistem 

sebagai berikut : ”Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut 

pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Sedangkan 

definisi prosedur tersebut adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal yang 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sering terjadi. Kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan 

untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar, dan buku jurnal. Yakni 
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meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, 

memindahkan dan membandingkan. 

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan satu sama lain guna 

mencapai tujuan tertentu.  

2.1.1.2 Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi menurut Mulyadi (Sistem Akuntansi, 2008) adalah organisasi 

formulir, pencatatan, laporan yang terkordinir sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibuatkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Sistem Akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan aliran dokumen. 

Sebenarnya banyak cara untuk menggambarkan bagan alir (flowchart) suatu 

sistem. Flowchart menurut Romney dan Steinbart (Sistem Informasi Akuntansi, 

2005) adalah suatu teknik analitis yang digunakan untuk menggambarkan 

beberapa aspek pada suatu sistem informasi ke dalam suatu cara yang jelas, 

ringkas dan logis.  

Dengan menggunakan flowchart akan lebih memudahkan untuk alur dokumen 

dari suatu sistem. Berikut ini simbol simbol-simbol yang digunakan: 
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Gambar 2.1 Simbol input / output flowchart 

Sumber : Romney dan Steinbart 2005:72 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Simbol-simbol pemrosesan 

   Sumber : Romney dan Steinbart 2005:72 

 

Analisis Sistem Pengendalian...,Fina Tri Wahyuni, Ak.-Ibs, 2011



 11 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.3 Simbol-simbol penyimpanan 

    Sumber : Romney dan Steinbart 2005:73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Simbol-simbol aliran dan tambahan 

Sumber : Romney dan Steinbart 2005:73 
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2.1.1.3 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Murtanto (Pengendalian Internal untuk Bisnis,2005) pengendalian 

internal didefinisikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, 

manajemen dan personil lain dalam perusahaan yang dirancang guna mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Adapun kategori tujuan dari pengendalian internal adalah 

sebagai berikut : 

a. Efektivitas dan Efisiensi operasi 

b. Reliabilitas pelaporan keuangan 

c. Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku. 

Menurut Tuti Trisnawani (Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM, 2009) sistem 

pengendalian internal mempunyai 2 pengertian yaitu dalam arti sempit dan luas. 

Dalam arti sempit sistem pengendalian internal merupakan prosedur-prosedur 

mekanis untuk memeriksa data administrasi. Sedangkan dalam arti luas sistem 

pengendalian internal meliputi struktur / susunan organisasi serta semua metode 

dan ketentuan-ketentuan yang terkodinasi. Metode dan ketentuan tersebut adalah 

ketentuan yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, 

memeriksa kecermatan, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya 

kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (Sistem Akuntansi, 2008) sistem pengendalian 

internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen. 
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Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (Sistem 

Akuntansi, 2008)  dapat dibagi dua macam yaitu : 

1. Pengendalian internal akuntansi 

Merupakan bagian dari sistem  pengendalian intern yang meliputi struktur 

organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

2. Pengendalian internal administratif 

Merupakan bagian dari sistem  pengendalian intern yang meliputi struktur 

organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Untuk mempermudah berikut ini menyajikan tujuan sistem pengendalian intern 

dan pembagian sistem tersebut menurut tujuannya yang dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Tujuan Pokok Sistem Pengendalian Internal 

Sumber : Mulyadi, sistem akuntansi, 2008, 164 

Tujuan 

Pokok Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Tujuan Pengendalian  Intern Akuntansi 

- kekayaan organisasi  

- mengecek ketelitian  

- keandalan data akuntansi 

 

Tujuan Pengendalian  Intern Administratif 

- mendorong efisiensi 

- mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen 
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2.1.1.4  Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi  (Sistem Akuntansi, 2008)  untuk menciptakan sistem 

pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok 

yang harus dipenuhi antara lain: 

1.   Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung 

jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut 

ini: 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang 

untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap 

kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi  

yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang 

memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.  

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh semua tahap 

suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan  

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 
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pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi 

dalam organisasi. 

Penggunaan formulir juga harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi 

pelaksanaan otorisasi. Karena formulir merupakan media yang digunakan 

untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi 

terlaksanya transaksi dalam organisasi. Di pihak lain, formulir merupakan  

dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam 

catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang 

direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan 

keandalan (realibility) yang tinggi.  

Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen 

pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang 

dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang 

baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai 

kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. 

 

3.  Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir 

merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transaksi. 
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b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit).  

Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak 

teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang 

atau unit organisasi lain. 

d. Perputaran jabatan (job rotation). 

 Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga 

independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.  

e. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan 

perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 

Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk 

untuk sementara dengan pejabat lain, sehingga seandainya terjadi 

kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat 

diungkap oleh pejabat yang menggantikan smentara tersebut. 

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan catatan akuntansinya. Secara periodik harus diadakan 

pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan 

catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya 

Unsur mutu karyawan merupakan unsur yang paling penting. Jika perusahaan 

memiliki karyawan yang kompeten dan jujur perusahaan akan mampu 
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menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Selain 

itu juga, karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung 

jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisisen dan efektif.  

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai 

cara berikut ini dapat ditempuh : 

a.  Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan 

sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen 

harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan 

menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang 

menduduki jabatan tersebut. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

Misalnya untuk menjamin transaksi penjualan dilaksanakan oleh karyawan 

yang kompeten dan dapat dipercaya, pada saat seleksi karyawan untuk 

mengisi jabatan masing-masing kepala fungsi pembelian, kepala fungsi 

penerimaan dan fungsi akuntansi, manajemen puncak membuat uraian 

jabatan (job description) dan telah menetapkan persyaratan jabatan (job 

requirements).  Dengan demikian pada seleksi karyawan untuk jabatan-

jabatan tersebut telah digunakan persyaratan jabatan tersebut sebagai 

kriteria seleksi. 

2.1.1.5  Sistem Penerimaan Kas  

Kas menurut James M Reeve, Jonathan E Duchac, Ersa Tri Wahyuni, Amir 

Abadi Yusuf, Chaerul P Djakman (Pengantar Akuntansi, 2009)  meliputi uang 
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logam, uang kertas,cek, giro, wesel dan simpanan uang yang tersedia untuk 

ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya  

Kas menjadi asset yang mudah dicuri dan disalahgunakan oleh karyawan akrena 

mudah dipindahtangankan. Selain itu, banyak transaksi, baik langsung maupun 

tidak langsung yang mempengaruhi penerimaan kas. Oleh karena itu perusahaan 

harus merancang pengendalian yang baik yang dapat melindungi kas dan 

otorisasi transaksi kas. 

Dengan adanya pengendalian internal yang baik maka diharapkan kinerja dari 

masing-masing bagian dapat berjalan secara efisien. Adapun unsur-unsur 

pengendalian internal menurut Mulyadi (Sistem Akuntansi, 2008) dalam 

penerimaan kas guna menunjang kinerja yang efisien, unsur-unsur tersebut secara 

garis besar adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi 

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

 Untuk menciptakan internal check fungsi penagihan yang bertanggung 

jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus 

dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk 

melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil 

penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. 
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2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

 Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penerimaan kas. 

Karena jika digabungkan maka akan timbul kemungkinan fungsi 

penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk 

kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan 

memenipulasi catatn piutang kepada debitur. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

1.Debitur meminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama 

atau dengan cara pemindahbukuan (Giro Bilyet). 

Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi 

karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan 

pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan 

menggunakan giro bilyet untuk pemindahbukuan. Dengan cek atas nama dan 

giro bilyet, pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan terjamin masuk ke 

dalam rekening giro perusahaan. 

2. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang 

yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi 

penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah 

jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian fungsi 

penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, 
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kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan 

pribadinya untuk jangka waktu tertentu. 

3. Perkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian 

piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari 

debitur. 

Piutang adalah kekayaan perusahaan. Pengurangan terhadap piutang yang 

dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sahih. 

Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang andal utnuk mengurangi 

piutang adalah surat pemberitahuan yang diterima dari debitur dengan cek. 

c. Praktek yang sehat 

1. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan 

disetor penuh ke bank dengan segera. 

Secara periodik fungsi pemeriksa intern melakukan perhitungan kas dan 

hasil perhitungan tersebut direkam dalam suatu dokumen yang disebut 

berita acara perhitungan kas. Selesai dihitung, kas tersebut segera disetor 

ke bank dalam jumlah penuh. 

2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 

Manusia seringkali tergoda oleh situasi yang melingkupi pada suatu saat 

tertentu. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan bagian kasa dan penagih, karyawan yang 

langsung berhubungan dengan perusahaan ini perlu diasuransikan, sehingga 

jika karyawan yang diserahi tanggungjawab menjaga uang tersebut 
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melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung resiko kerugian yang 

timbul. 

3. Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan bagian kasa maupun 

ditangan penagih perusahaan ) harus diasuransikan 

Untuk melindungi kekayaan perusahaan berupa uang yang dibawa oleh 

penagih, perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit, Untuk 

melindungi kekayaan perusahaan kas yang ada ditangan bagian kasa, 

perusahaa dapat menutup asuransi cash in safe. 

2.1.1.6 Prinsip-prinsip Pengendalian Internal 

 Menurut Tuti Trisnawani (Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM, 2009)  untuk 

memperoleh pengendalian intern yang baik maka koperasi harus memerhatikam 

prinsip-prinsip pengendalian internal sebagai berikut: 

a) Pegawai /karyawan yang capable dan dapat dipercaya 

Masing-masing karyawan sudah tentu harus diberi tanggungjawab yang 

sesuai dengan kecakapan, pengalaman, dan kejujuran. 

b) Pemisahan wewenang 

Strukur organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga satu pihak 

tenaga karyawan dapat dipergunakan sebaik-baiknya sekaligus terdapat 

pemisahan wewenang untuk maksud-maksud pengendalian intern. 

c) Pengawasan 

Hasil pekerjaan masing-masing karyawan harus diawasi dan dinilai oleh 

atasannya yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan karyawan 

tersebut. 
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d) Penetapan tanggung jawab secara perorangan 

Penetapan tanggung jawab perorangan membawa pengaruh psikologis 

bahwa tugas-tugas akan lebih diperhatikan, sehingga petugas akan bekerja 

dengan waspada. 

e) Pemeriksaan otomatis berdasarkan prosedur-prosedur yang rutin. 

Dengan ditetapkannya prosedur-prosedur rutin, maka dalam organisasi 

memungkinkan dapat diadakannya spesialisasi, pembagian tugas, dan 

pemeriksaan otomatis atas kejadian rutin tersebut. 

Setiap langkah dalam pengecekan merupakan pemeriksaan atas langkah 

yang sebelumnya. Oleh karena itu, formulir-formulir harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga apabila ada data-data yang dicatat dengan cara 

yang tidak benar, maka kesalahan-kesalahan itu akan ditemukan secara 

otomatis dan segera diperbaiki. 

f) Pencatatan yang seksama dan segera 

Pencatatan transaksi, baik transaksi eksternal maupun kejadian internal 

yang mempunyai akibat ekonomis, harus segera dicatat dalam dokumen 

dasar yang sudah disediakan. Jika suatu formulir salah isi, maka harus 

dicap tanda ”batal” dan disimpan dalam ukuran yang baik. 

g) Penjagaan fisik 

Jelaslah kiranya bahwa kerugian-kerugian karena kecurangan akan 

banyak berkurang jika diadakan alat-alat pencegahan secara fisik seperti 

cash register, lemari besi dan sebagainya.  
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h) Pemeriksaan oleh petugas 

Pemeriksaan dalam hal ini adalah tanggung jawab bagian pemeriksaan 

intern atau Pengawas Koperasi. Penelitian periodik itu diperlukan untuk 

memastikan bahwa prosedur-prosedur pengawasan intern, yang telah 

ditentukan benar-benar dilaksanakan. 

 

2.1.1.7  Keterbatasan Pengendalian Intern 

Pengendalian internal dipandang oleh beberapa pengamat sebagai kegiatan yang 

menjamin bahwa entitas akan selalu mencapai tujuan. Anggapan ini salah karena 

selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkan tidak akurat sehingga ada 

beberapa keterbatasan pada sistem tersebut. Keterbatasan yang dimiliki oleh 

pengendalian intern menurut Murtanto (Pengendalian Internal untuk Bisnis, 

2005) adalah sebagai berikut : 

1). Penilaian 

Efektifitas pengendalian dibatasi oleh kelemahan manusia dalam membuat 

keputusan. Manajemen dan personel koperasi dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambilnya, karena keterbatasan 

informasi, waktu dan tekanan lain. Oleh karena itu, hakekat keputusan yang 

berkaitan dengan internal control harus dibuat atas dasar penilaian 

manusiawi dalam waktu yang tersedia, berdasarkan informasi yang ada dan 

dibawah tekana etika bisnis. 

2). Hambatan.  

Hambatan dalam pengendalian yang telah ditetapkan mungkin terjadi karena 

personel salah dalam memahami dan menafsirkan kebijakan, perintah atau 

membuat kesalahan karena kelalaian, kurangnya perhatian atau karena 
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kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel 

atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan dalam 

implementasi pengendalian intern untuk mencapai tujuannya. 

3). Kolusi 

Kolusi merupakan kerjasama yang dibangun oleh beberapa personal untuk 

tidak mematuhi pengendalian intern, untuk tujuan mengambil keuntungan 

atau membobol kekayaan (kecurangan) koperasi untuk keperluan pribadi. 

Kolusi mengakibatkan kecurangan yang dilakukan sulit terlihat dan 

diungkapkan, jika tidak dilakukan pemeriksaan yang seksama. 

4). Penolakan manajemen  

Manajemen atau pengurus dengan wewenang pengambilan keputusan yang 

ada pada mereka dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk mengambil keuntungan pribadi, penyajian laporan 

keuangan yang berlebihan, dan kepatuhan semu. Contoh lain adalah, 

pengurus mengabaikan penyisihan piutang tak tertagih dan pengakuan 

penurunan nilai persediaan yang rusak, agar sisa hasil usaha (SHU) tetap 

tinggi (melakukan window dressing), dengan tujuan agar bagian SHU untuk 

pengurus tetap tinggi. 

5). Biaya dan manfaat 

Adalah hal yang wajar dalam membangun dan mengimplementasikan 

pengendalian intern pengurus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan 

dengan manfaat yang diperoleh. Namun manfaat yang diperoleh dari 

pengendalian intern sulit diukur, karena umumnya bersifat kualitatif. 

Bilamana pengurus sangat mempertimbangkan biaya, tanpa memahami 
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manfaat yang mungkin baru dapat diukur secara kualitatif, dapat mendorong 

pengurus untuk tidak mengembangkan pengendalian intern dengan baik. 

2.1.2 Kredit 

2.1.2.1 Pengertian Kredit 

 Menurut Syamsu Iskandar (Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 2008) 

pengertian kredit berasal dari kata ”credere” yaitu dari bahasa Italia yang artinya 

percaya.  Ini dapat diartikan bahwa si pemberi kredit percaya kepada si penerima 

kredit, bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan 

perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, 

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut 

sesuai jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan pihak peminjam 

nasabah harus benar- benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan 

harus dilakukan terlebih dahulu analisis kredit. Tujuan analisis kredit ini untuk 

meyakinkan bahwa kredit yang diberikan akan kembali. 

 Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 

1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit 

Menurut Firdaus, Rachmat, dan Maya Ariyanti (Manajemen Perkreditan bank 

Umum, 2004) pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur:  
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a) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang 

berssedia meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan yang 

demikiann biasa disebut dengan kreditur. 

b) Adanya  pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. 

Pihak ini lazim disebut debitur. 

c) Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. 

d) Adanya janji atau kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 

e) Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara penyerahan uang, barang 

atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali oleh 

debitur. 

f) Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu, 

dimana  masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, 

maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal 

dari macam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang 

karena inlflasi dan sebagainya. 

g) Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. 

2.1.2.3 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit  dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, 

jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan 

untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Firdaus, Rachmat, dan 
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Maya Ariyanti ( Manajemen Perkreditan bank Umum, 2004) fungsi-fungsi kredit 

adalah sebagai berikut : 

a) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. 

Andaikata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka 

dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat 

berlangsung. 

b) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle. 

Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang pendapatannya 

berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang  

berlebih ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). Dana 

idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada 

golongan yang kekurangan, maka akan mengubah menjadi dana yang efektif. 

Dengan demikian terjadi pemindahan daya beli yang telah ada dari satu 

golongan ke golongan lainnya. 

c) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah saah satu jenis kredit yang diberikan 

oleh bank umum, yaitu Kredit Rekening Koran (R/K). Jadi dengan 

bertambanya (R/K) maka jumlah uang beredar pun bertambah. 

d) Kredit sebagai alat pengendalian harga 

Dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumah uang yang 

beredar di masyarakat, maka saah satu caranya dengan jalan mempermudah 

pemberian kredit kepada masyarakat. 
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e) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi-potensi yang 

ada. 

Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka dapat 

meningkatkan potensi ekonomi yang dimilikinya..   

2.1.2.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. 

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan 

nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C . 

Metode analisis 5 C adalah sebagai berikut : 

a) Character 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar 

belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: 

gaya hidup, keadaan keluarga dsbnya.Ini semua ukuran “kemauan” 

membayar. 

b) Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 

Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. 

Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit 

yang telah disalurkan. 
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c) Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari 

segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.Capital juga harus 

dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 

d) Colleteral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, 

maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

e) Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta 

prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha 

yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. 

2.1.3 Koperasi 

2.1.3.1 Pengertian Koperasi 

Menurut Suparmi (Manajemen Koperasi,2007 ) koperasi berasal dan kata 

ko yang artinya bersama dan operasi yang artinya bekerja. Jadi, artinya bersama-

sama bekerja. Perhimpunan yang diberi nama koperasi adalah perkumpulan 

orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam koperasi 

tidak dibenarkan adanya beberapa orang anggota yang hanya berpangku tangan 
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pada saat anggota yang lain bekerja. Semua anggota bekerja bersamasama untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

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

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasakan pninsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.  

Adapun ciri-ciri koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992, antara lain berikut ini: 

1. Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orangdan bukan kumpulan modal. 

Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi tidak boleh mengurangi 

makna koperasi dan tidak boleh mengaburkan. Pengertian koperasi Indonesia 

sebagai perkumpulan orang. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus 

benar-benar mengabdi kepada kernanusiaan dan bukan kepada kebendaan. 

2. Koperasi Indonesia bersama-sarna, bergotong-royong berdasarkan persamaan 

derajat, hak dan kewajiban. Hal mi berarti koperasi seharusnya merupakan 

wadah ekonomi dan sosial. Koperasi Indonesia berdasarkan atas asas 

demokrasi maka koperasi harus benar-benar menjadi milik para anggota yang 

diatur dan diurus sesuai dengan keinginan anggota. Dengan demikian, berarti 

bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada anggota atau hak tertinggi 

dalam koperasi terletak pada rapat anggota. 

3. Segala kegiatan koperasi Indonesia harus berdasarkan atas kesadaran para 

anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi 
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dan campur tangan dan pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya 

dengan soal-soal intern koperasi. 

4. Tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama 

para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan hasil kerja atau jasa yang 

disurnbangkan anggota tersebut dan pembagian pendapatan dalam koperasi 

berdasarkan atas jasa yang mereka seimbangkan kepada koperasi. 

2.1.3.1 Tujuan Koperasi 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi 

Indonesia adalah “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 makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

2.1.3.2  Fungsi dan Peran Koperasi 

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Bab III pasal 4 fungsi dan peran koperasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perkeonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. 
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d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkeonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Koperasi 

Prinsip koperasi Indonesia yang  merupakan landasan kerja koperasi sebagai 

badan usaha. Menurut Suparmi (Manajemen Koperasi, 2007), Prinsip koperasi 

tersebut merupakan ciri khas dan koperasi dengan badan-badan ekonomi lainnya 

prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.  

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna 

bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun. Sifat 

kesukarelaan juga menandung makna bahwa seorang anggota dapat 

mengundurkan diri dan koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan 

dalam Anggaran Dasar Koperasi, sedangkan sifat terbuka memiliki arti 

bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi 

dalam bentuk apapun. 

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas 

kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang 

dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 
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c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. 

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata 

berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi jilga 

berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan 

yang demikian ini, merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. 

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kernanfaatan 

anggota dan bukan untuk sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas 

jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan 

tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang dibenikan. Yang 

dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga 

yang berlaku di pasar. 

e) Kemandirian. 

Kernandirian mengandung pengertian dapat berdini sendiri, tanpa bergantung 

pada pihak lain. Selain itu dalam kemandirian terkandung pula pengertian 

kebebasan yang bentanggungjawab.  
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2.2 Rerangka Pemikiran 

 Bersdasarkan landasan teoritis diatas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

 

                            

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran 
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Hasil Penelitian 
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BAB III 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana prosedur pemberian kredit 

dan penerimaan angsuran,bukti–bukti pendukung yang diperlukan serta pengendalian 

internal yang dijalankan pada Koperasi Pegawai  PT. PLN (Persero).  

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Koperasi Pegawai  PT. PLN (Persero) 

Cabang Tangerang yang berlokasi di Jalan  Banding II Blok 04 No.9  Komplek  

Kehakiman Tangerang.  

Berdasarkan sifatnya penelitian studi kasus ini  menggunakan penelitian kualitatif 

dan observasi dimana penulis meninjau secara langsung objek penelitian untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas kepada seksi 

simpan pinjam dan ketua koperasi. Kemudian menjelaskan dan menganalisis data 

serta diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Data yang dihimpun 

Menurut Jonathan Sarwono (Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 2006) 

sumber data dalam penelitian kualitatif tersebut dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 
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a) Data Primer 

 Data ini adalah data yang berasal dari teks hasil wawancara dan diperoleh 

melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam 

penelitiannya.  

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh 

peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Data ini biasanya 

berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya. Termasuk 

dalam kategori data tersebut seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, dan 

foto.  

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa wawancara 

dengan staf khususnya pada seksi simpan pinjam mengenai prosedur pemberian 

pinjaman dan penerimaan angsuran. Sedangkan Data sekunder dapat diperoleh 

berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dokumen prosedur 

pemberian kredit dan penerimaan angsuran seperti formulir permohonan 

pinjaman, bukti pengeluaran kas/bank, bukti penerimaan kas/bank, daftar 

potongan, rekapitulasi pinjaman uang dan kartu pinjaman koperasi. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti 

dengan apa yang ditelitinya. Menurut Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmadji, dan 

Yuliawati Tan (Metode Penelitian Akuntansi, 2008) terdapat beberapa teknik  

pengumpulan data utama untuk penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :  
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a) Interview /  Wawancara 

Menurut Sujoko Efferin (Metode Penelitian Akuntansi,2009)  

yang mengutip pendapat dari Mason interview atau wawancara dapat 

diartikan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu guna memperoleh 

informasi. Metode wawancara yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada unit organisasi yang 

terkait dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam 

pemberian kredit dan penerimaan angsuran pada Koperasi Pegawai 

PT.PLN (Persero) Cabang Tangerang. 

b) Observasi 

Menurut Sujoko Efferin (Metode Penelitian Akuntansi,2009)  

yang mengutip pendapat dari Mason observasi adalah kegiatan 

dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang 

diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada, 

termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian, dsb. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas 

yang tengah berlangsung, seperti prosedur pemberian kredit dan 

penerimaan angsuran yang berjalan pada Koperasi Pegawai PT. PLN 

(Persero) Cabang Tangerang , serta unit-unit organisasi yang terkait 

dengan kredit.  

c) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting pada 

penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari 

catatan-catatan tertulis. Dokumen digunakan untuk melakukan 
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verifikasi maupun perbandingan untuk data-data yang lainnya  yang 

telah diperoleh melalui interview dan observasi. 

 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

dokumen-dokumen yang digunakan oleh Koperasi Pegawai PT. PLN 

(Persero) Cabang Tangerang dalam prosedur pemberian kredit dan 

penerimaan angsuran seperti surat permohonan pinjaman, bukti 

pengeluaran kas, daftar potongan, rekapitulasi pinjaman uang dan 

kartu pinjaman koperasi. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data maka, tahap selanjutnya adalah tahap analisis 

data. Menurut Lexy J. Moleong yang mengutip pendapatnya Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan bahwa data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata -kata 

tertulis atau gambar dan bukan angka-angka. Data dapat berupa teks, dokumen, 

gambar, foto atau obyek-obyek lainnya yang diketemukan di lapangan. 

Analisis data kualitatif menurut Lexy J. Moleong  yang mengutip dari Bogdan 

dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data, memilah -

milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Jonathan Sarwono (Metode 

Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 2006) analisis kualitatif adalah mengelola data-

data yang terkumpul menjadi data yang  sistematik, teratur, terstruktur dan memiliki 

makna. 
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Jadi analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu obyek 

yang cukup mendalam dan menyeluruh mengenai unsur dalam sistem pengendalian 

intern yang meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, dan karyawan yang mutunya 

sesuai dengan dengan tanggung jawabnya. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan 

 

Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang pertama kali didirikan 

pada tahun 1977 oleh H. Soemarwoto Arbi dan rekan-rekan sejawat di 

lingkungan  Perusahaan Umum Listrik Negara PLN Distribusi Jakarta Raya dan 

Tangerang. Koperasi ini dibentuk sesuai dengan Badan Hukum Nomor 

04/KEP/DK.10/D.1/1.77 berdasarkan akta pendirian Koperasi  Pegawai  PT. PLN 

(Persero) Cabang Tangerang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 
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4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

 

Visi dan Misi Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang yaitu 

untuk memajukan kesejahteraan anggota  pada umumnya. Kantor  Koperasi 

Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang yang berkedudukan di jalan 

Banding II Blok D4 No.9 Komplek Kehakiman Tangerang.  Alasan didirikan 

koperasi ini adalah karena pada saat itu anggota koperasi khususnya anngota 

PLN sangat membutuhkan adanya simpan pinjam (SP) , sehingga terbentuknya 

simpan pinjam (SP) sampai sekarang. 

 

4.1.1.3 Keanggotaan Koperasi 

 

Biasanya bagi Pegawai PLN yang baru, bila ingin  menjadi anggota koperasi 

Wajib mengisi Buku Anggota Perkumpulan Koperasi ( BAP ) yang telah ada dan 

membayar simpanan wajib dan pokok pada waktu penandatanganan menjadi 

anggota koperasi.  Kemudian BAP disimpan sebagai arsip data anggota koperasi  

PT.PLN (Persero) dalam masa proses 3 bulan dan baru bisa dinyatakan sebagai 

anggota Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang. Aktivitas 

keanggotaanya baru dapat dijalankan oleh anggota yang bersangkutan dan data 

anggota baru sudah tercatat dalam master data yang ada di komputer.  

 

4.1.1.4 Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan 

yang berada didalam suatu organisasi. Struktur Organisasi dan fungsi yang 

terdapat pada Kopertasi   PT.PLN (Persero)  Cabang Tangerang  adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.2  Struktur Organisasi 

Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 
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Adapun tugas dan fungsi dari struktur organisasi yang ada di Koperasi  Pegawai   PT.  

PLN (Persero)  Cabang  Tangerang antara lain : 

a. Anggota Koperasi  

Bertugas untuk membolehkan memilih pengurus dan mengeluarkan pendapat 

atau ide-ide. 

b. Rapat Anggota  

Bertugas untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan memberikan 

laporan akhir tahun. 

c. Badan Penasehat  

Bertugas untuk memberikan masukan –masukan kepada pengurus agar koperasi 

berjalan dengan lancar dan baik  

d. Pengurus  

Bertugas untuk mengelolah koperasi atau mengawasi kegiatan koperasi dan     

memberikan arahan kepada karyawan agar lebih maju dan berkualitas . 

e. Badan Pemeriksa 

Bertugas untuk memeriksa kondisi koperasi dan mensukseskan koperasi agar 

lebih maju serta mengembangkan dan meningkatkan kinerja karyawan Koperasi 

Pegawai  PT.PLN (Persero) Cabang Tangerang. 

f. Seksi Simpan Pinjam 

Bertugas untuk melayani dan memproses anggota yang mengajukan pinjaman, 

dan bertanggung jawab atas kualitas pinjaman yang di pegangnya.  

g. Seksi Usaha 

Bertugas untuk melakukan pengawasan atas barang dan saldo piutang Waserda  

serta mengadakan usaha-usaha baru. 
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h. Seksi Payment Point 

Bertugas untuk melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk (Bank   

Artha Graha) untuk penjualan rekening PLN kepada konsumen, dan melakukan 

pemantauan terhadap rekening listrik yang sudah dibayar yang kemudian 

disetorkan kepada pihak PLN setiap harinya. 

i. Seksi Sumber Daya Manusia 

Bertugas untuk mengurusi perihal surat-surat mengenai informasi administrasi 

pegawai, dan Membuat aturan-aturan mengenai kedisiplinan pegawai. 

j.  Seksi Teknik 

Bertugas untuk melakukan pemeliharaan jaringan-jaringan di wilayah Tangerang 

k. Seksi Kendaraan 

Bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang disewa dan 

mencari peluang-peluang usaha ke unit sewa menyewa kendaraan 

l. Seksi Perbengkelan 

Memperbaiki mobil yang disewakan yang nantinya akan ditagih di PLN masing-

masing. 

 

4.1.1.5 Bidang dan Usaha Koperasi 

 

a. Simpan Pinjam 

1. Simpanan  

Simpanan yang berada di Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang 

Tangerang ini berasal dari simpanan sukarela. Simpanan yang mengendap 

tiap bulannya di koperasi  maka akan dibagikan tiap tahun sebesar 30% 

dari Sisa Hasil Usaha (SHU) .  
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2. Pinjaman 

Pinjaman merupakan usaha anggota untuk meminjam kepada koperasi 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pinjaman yang berada di 

Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang yaitu terdiri dari : 

a. Pinjaman jangka pendek 

 Jenis pinjaman jangka pendek memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun 

dengan bunga pinjaman 15%. 

b. Pinjaman jangka panjang 

Jenis pinjaman jangka panjang memiliki jangka waktu 3 sampai 4 tahun 

dengan bunga pinjaman 60%. 

c. Pinjaman khusus 

Jenis pinjaman ini hanya diberikan untuk para manjaer dengan 

maksimal pinjaman Rp. 150.000.000,- 

b. Usaha ( Waserda ) 

Toko serba ada Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) mengusahakan:  

1. Barang –barang kebutuhan pokok.  

2. Sarana bekerja seperti sepeda motor. 

3. Barang-barang elektronik.  

c. Menyewakan Kendaraan 

Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) juga memiliki usaha di bidang 

kendaraan yaitu menyewakan  kendaraan seperti mobil dan motor yang 

terbuka untuk umum. 
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4.1.1.6 Modal Koperasi 

 

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

a. Modal sendiri berasal dari  : 

1. Simpanan Pokok 

Yaitu jumlah simpanan yang harus di bayar oleh masing-masing anggota 

baru sebesar Rp 5.000. 

2. Simpanan Wajib 

Yaitu jumlah simpanan yang harus di bayar oleh masing-masing anggota 

sebesar Rp 10.000 tiap bulannya. 

3. Simpanan Sukarela 

Yaitu jumlah simpanan yang bersifat tidak dipaksakan. Simpinan ini 

diberikan atas kehendak anggota itu sendiri dengan jumlah simpanan 

yang tidak ditentukan oeh pihak koperasi. 

4. Dana Cadangan  

Dana cadangan dimaksudkan untuk memupuk modal kerja sendiri dan 

untuk menutup kerugian koperasi. Cadangan ini dipupuk melalui 

penyisihan dari hasil usaha. 

b. Modal pinjaman berasal dari Anggota, Perusahaan, dan Bank dan lembaga 

keuangan lainnya dalam bentuk uang. 
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4.1.2 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian pinjaman Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang 

Tangerang dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Gambar 4.3 Prosedur Pemberian Kredit 

Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

ANGGOTA 

Sie Simpan pinjam 

Formulir Permohonan 

Pinjaman 

     Sie. Simpan 

Pinjam  Membuat 

rekapan anggaran 

 Persetujuan   

oleh Ketua  dan 

Bendahara 

BPK / BPB 

 

CEK 

Membuat Struk 

pemotongan pinjaman,  

Daftar pemotongan 

anggota. 

SDM 

Tidak Ya 

Anggota 

N 

Ket : 

 BPK  : Bukti Pengeluaran kas 

 BPB : Bukti Pengeluaran Bank 

 

Tunai Non-Tunai 

sie simpan pinjam 

Anggota 
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Uraian penjelasan mengenai prosedur pemberian kredit dari gambar diatas adalah 

sebagai berikut: 

a. Anggota yang ingin mengajukan pinjaman wajib mengisi Formulir 

Permohonan Pinjaman uang (FPP) pada seksi simpan pinjam. FPP 

Contoh FPP yang terdapat pada Koperasi Pegawai PT. PLN 

(Persero) Cabang Tangerang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 4.4  Contoh Formulir Permohonan Pinjaman 

                                  Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

b. Selanjutnya, Sie. Simpan pinjam membuat rekapan anggaran dari 

FPP yang telah terkumpul dalam satu bulan untuk diproses dan 

disetujui atau tidak di setujui oleh Ketua koperasi. 

c. Berkas permohonan pinjaman uang yang telah disetujui, Seksi 

Simpan Pinjam langsung dapat memberikan pinjaman tersebut 

kepada anggota. Pinjaman yang dikeluarkan dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu mengeluarkan secara non tunai dan tunai.  

Pemberian pinjaman secara non tunai dikeluarkan oleh seksi 

simpan pinjam dengan menggunakan cek. Besarnya pinjaman ini 
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biasanya melebihi Rp 10.000.000,00. Cek tersebut diberikan 

kepada anggota. 

Pemberian pinjaman secara tunai biasanya jumlah pinjaman 

tersebut kurang dari Rp 10.000.000,00. Uang pinjaman dapat 

diberikan langsung oleh seksi simpan pinjam kepada anggota. 

d.  Seksi SP ( Simpan Pinjam ) sebelum mengeluarkan uang baik 

secara tunai maupun non-tunai (cek) kepada anggotanya, maka 

wajib membuatkan Bukti Pengeluaran Kas / Bank karena 

merupakan bukti bahwa seksi simpan pinjam mengeluarkan uang/ 

cek dan kemudian ditandatangani oleh anggota sebagai bukti 

bahwa telah menerima uang/cek tersebut.  

e. Bukti tersebut akan disimpan berdasarkan nomor urut dan tanggal. 

Bukti Pengeluaran Kas / Bank akan dibubuhi tandatangani oleh 

Ketua Koperasi tiap bulannya.   

f. Pada tahap terakhir Seksi Simpan Pinjam membuat beberapa bukti 

yaitu Kartu pinjaman Koperasi, Daftar Rekapitulasi Seluruh 

Anggota yang meminjam, Daftar potongan pegawai / cicilan per 

bulan setiap anggota yang meminjam. 

g.  Daftar Rekapitulasi Seluruh Anggota, Daftar potongan pegawai 

yang meminjam dan diserahkan ke bagian SDM ( kepegawaian 

PLN ) untuk diproses. 
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Anggota 

BPK*  

Sie Simpan 

Pinjam 

N 

Ket : 
 BPK*  : Bukti Penerimaan 

Kas 
  

 

Kartu Pinjaman 

Koperasi 

Struk 

Cicilan 

Jurnal 

Penerimaan 

Kas 

 

4.1.3 Prosedur Penerimaan Angsuran 
 

Proses penerimaan angsuran pada koperasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, 

yaitu tunai dan non  tunai.  Adapun penjelasan prosedur penerimaan angsuran 

kredit pada koperasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Tunai 

Penerimaan angsuran di koperasi ini bisa juga dilakukan dengan tunai, dimana 

anggota membayar langsung uang secara tunai kepada pihak seksi simpan 

pinjam. Berikut adalah gambar proses penerimaan angsuran yang terdapat 

pada koperasi pegawai PT. PLN (Persero) cabang Tangerang: 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Penerimaan Angsuran secara tunai 

                    Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 
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Uraian mengenai prosedur penerimaaan angsuran secara tunai adalah sebagai 

berikut : 

1. Anggota yang ingin membayar angsuran secara tunai dapat langsung 

mendatangi bagian seksi simpan pinjam. 

2. Kas yang sudah diterima dari anggota yang telah membayar, maka seksi 

simpan pinjam wajib membuat struk cicilan untuk diberikan kepada 

anggota yang telah membayar, sebagai tanda bukti bahwa anggota telah 

mencicil pinjaman. Selain itu, sie simpan pinjam membuatkan Bukti 

Penerimaan Kas ( BPK*)  untuk ditandatangani oleh anggota sebagai 

bukti bahwa anggota telah membayar kewajibannya dan simpan pinjam 

telah menerima uang tersebut. Kemusdian BPK* tersebut diarsipkan 

menurut nomor urut dan tanggal.  

3. Setelah BPK* dibuat maka tahap selanjutnya seksi simpan pinjam 

mengisi kartu pinjaman koperasi. Kartu ini merupakan bukti angsuran 

pembayaran yang dilakukan oleh anggota bahwa jumlah pinjaman telah 

berkurang. Kartu Pinjaman Koperasi ini juga digunakan untuk mencatat 

jumlah pinjaman yang dimiliki oleh koperasi dan digunakan sebagai dasar 

dalam pembuatan jurnal penerimaan kas. 

b. Non Tunai 

Penerimaan angsuran non tunai ini dilakukan oleh seksi simpan pinjam  

melalui kantor pusat PLN Tangerang dengan cara transfer tunai. Peminjam 

wajib membayar pinjaman beserta bunganya kepada koperasi tiap bulannya 

dengan cara memotong gaji peminjam secara langsung. Pemotongan cicilan 

anggota tersebut dilakukan tiap bulannya dan anggota akan menerima bukti 
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SDM 

Bukti Transfer 

Bank  

BPB* 

Sie Simpan 

Pinjam 

N 

Jurnal 

Penerimaan  

Kas/Bank 

Ket : 

BPB *: Bukti Penerimaan Bank 

 

Kartu Pinjaman 

Koperasi 

Kantor 

Distribusi 

PLN 

Tangerang 

Struk potongan 

Daftar potongan  

struk cicilan hingga pinjaman lunas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.6 Prosedur Penerimaan Angsuran 
Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Penjelasan mengenai prosedur penerimaan angsuran secara non-tunai pada 

koperasi pegawai PT. PLN (Persero) cabang Tangerang sesuai dengan gambar di 

atas adalah sebagai berikut : 
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a. Setelah diproses, maka pihak SDM dimasing-masing cabang PLN 

menerima struk potongan dan daftar potongan anggota pada awal 

bulan, maka pihak SDM menginput data hutang anggota kemudian 

menyerahkannya kepada Kantor Distribusi (KD). 

b. Kemudian KD melakukan dropping anggaran para anggota untuk 

dibayarkan ke staf akuntansi pada PT. PLN (Persero) Cabang 

Tangerang. 

c. Sebelum pembayaran dilakukan oleh staf akuntansi PT. PLN 

(Persero) Cabang Tangerang kepada pihak koperasi maka melakukan 

pencocokan kembali dengan pihak SDM di masing-masing 

cabangnya. Apabila telah cocok maka staf akuntansi PT. PLN 

(Persero) Cabang Tangerang dapat melakukan pembayaran. Batas 

waktu pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 20. Pembayaran 

dapat dilakukan dengan cara transfer tunai. Selanjutnya tanda transfer 

dari bank tersebut diberikan kepada Sie Simpan Pinjam di koperasi. 

d. Berdasarkan tanda bukti dokumen pembayaran yang telah diberikan 

Sie Simpan Pinjam (SP), maka SP membuatkan tanda bukti yaitu 

Bukti Penerimaan Bank ( BPB*).  

e. Bukti Penerimaan Bank dipergunakan untuk dicatat dalam kartu 

pinjaman koperasi, kartu ini merupakan bukti angsuran pembayaran 

yang dilakukan oleh anggota bahwa jumlah pinjaman berkurang tiap 

bulannya. Kartu Pinjaman Koperasi ini juga digunakan untuk 

mencatat jumlah pinjaman yang dimiliki oleh koperasi dan digunakan 

sebagai dasar dalam pembuatan jurnal penerimaan bank. 
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4.2 Analisis atau Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui sistem 

pengendalian intern dalam pemberian pinjaman dan penerimaan angsuran yang 

terdapat pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang adalah 

sebagai berikut : 

4.2.1 Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit 

4.2.1.1  Organisasi 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. 

 Proses pemberian pinjaman pada koperasi ini dilakukan oleh satu unit 

yaitu seksi simpan pinjam. Hal ini menandakan bahwa seksi simpan 

pinjam memiliki perangkapan tugas antara fungsi penyimpanan dengan 

akuntansi, namun tidak pada fungsi operasi dengan fungsi akuntansi. 

Fungsi operasi bertugas untuk memberikan otorisasi dan wewenang agar 

pemberian pinjaman dapat diberikan kepada anggota. Fungsi 

penyimpanan (kas) bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran 

kas atau aplikasi transfer dari anggota. Fungsi akuntansi mempunyai tugas 

untuk mencatat kas yang masuk dan kas yang keluar dalam jurnal 

penerimaan dan pengeluaran kas.  

 Jika dilihat pada struktur organisasinya, proses pemberian kredit hanya 

dilakukan oleh satu unit simpan pinjam yang terdiri dari 2 orang 

pelaksana. Namun tetap saja terdapat perangkapan tugas antara fungsi 

penyimpanan (kas) dengan akuntansi, tetapi fungsi operasi dengan 

akuntansi terdapat pemisahan fungsi.  
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 Fungsi operasi dalam proses pemberian kredit adalah ketua koperasi. 

Proses pemberian kredit ini memerlukan wewenang dari ketua koperasi, 

sehingga sie.simpan pinjam tidak dapat memberikan pinjaman tanpa 

persetujuan dari ketua. Kemudian sie simpan pinjam yang mencatat 

transaksi tersebut. Ini menandakan bahwa fungsi operasi terpisah dari 

akuntansi.  

 Fungsi kas dan fungsi akuntansi tidak terdapat pemisahan fungsi, dimana 

pemberian kredit dan pencatatan dilakukan oleh satu orang. Inilah yang 

dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan karyawan dalam 

penggunaan kas dan kesalahan dalam pencatatan. Misalnya  dalam 

pencatatan uang yang diberikan tidak sama dengan jumlah yang ada pada 

Bukti Pengeluaran Kas. 

 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh semua tahapan 

suatu transaksi. 

 Sie simpan pinjam tidak diberi tanggung jawab penuh pada proses 

pemberian pinjaman, karena dalam proses ini masih memerlukan otorisasi 

dari ketua koperasi. Ketua koperasi ini yang memiliki wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan yaitu pemberian kredit. Ketua  yang menentukan 

pemberian kredit tersebut diberikan atau tidak, sehingga Seksi simpan 

pinjam tidak dapat memberikan pinjaman tanpa persetujuan dari ketua 

koperasi. Adapun contoh formulir permohonan pinjaman yang telah 

diotorisasi adalah sebagai berikut.: 
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Gambar 4.7   Formulir Permohonan Pinjaman 
                            Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

 Jika dilihat dari gambar diatas Sairi mengajukan pinjaman sebesar Rp 

5.000.000 telah mendapat persetujuan oleh ketua, karena telah 

ditandatangani oleh ketua. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar yang 

terdapat dipojok kiri bawah. Gambar diatas merupakan bukti bahwa 

otorisasi telah dilakukan oleh ketua, berarti semua tahapan tidak 

dilakukan oleh satu fungsi. 

 Pengecualian bila terdapat anggota yang sangat membutuhkan dana untuk 

keperluan yang mendesak ( keperluan sekolah, atau ada yang sedang 

sakit) , maka sie. simpan pinjam memiliki kebijaksanaan tersendiri untuk 

memberikan kredit langsung tanpa persetujuan ketua. Namun, maksimal 

peminjaman sebesar Rp 3.000.000,-. Walaupun hal tersebut tidak 

diotorisasi oleh ketua, sie simpan pinjam tidak akan bisa melakukan 

kecurangan karena akan tetap dibuat laporan kepada ketua dan bendahara. 

Adapun contoh formulir permohonan pinjaman yang belum diotorisasi 

oleh ketua adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.8  Formulir Permohonan Pinjaman 
                            Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Gambar diatas merupakan contoh permohonan pinjaman yang belum 

diotorisasi oleh ketua koperasi.  Mutahir meminjam uang senilai Rp. 

3000.000,- dicicil dengan 12 kali. Permohonan pinjaman tersebut tidak 

diberi keterangan keperluan peminjaman uang, alasan melakukan pinjaman 

biasanya dilakukan secara lisan. Contoh lain adalah bukti bahwa kas telah 

dikeluarkan tanpa otorisasi adalah pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9   Bukti Pengeluaran Kas 
                            Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Jika kita lihat pada Gambar 4.9  simpan pinjam telah mengeluarkan uang 

sebesar Rp. 3000.000,- kepada Ikhwan tanpa persetujuan dari ketua koperasi. 

Walaupun belum diotorisasi dari ketua, namun pada akhir bulan akan 

dilaporkan kepada ketua.   
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4.2.1.2  Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 

Formulir Pengajuan Pinjaman ( FPP )  telah diotorisasi oleh bagian yang 

berwenang yaitu ketua koperasi. Hal ini menandakan bahwa penggunaan 

formulir telah diawasi dalam pelaksanaan otorisasi. Formulir tersebut 

merupakan media yang penting untuk mengetahui penggunaan wewenang 

dan terlaksananya otorisasi atas pemberian pinjaman. Contoh formulir 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10  Formulir Permohonan Pinjaman 
                            Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Seperti pada penjelasan sebelumnya, pada formulir permohonan pinjaman 

dapat dilihat bahwa permohonan pinjaman yang diajukan oleh Sairi sebesar 

Rp 5.000.000 telah diotorisasi  oleh ketua. Hal tersebut dapat dilihat dipojok 

kiri bawah yaitu tandatangan dari ketua koperasi. 

Selain itu, terdapat juga Bukti Pengeluaran Kas/Bank yang dibuat oleh seksi 

pinjam dapat digunakan untuk menjamin keakuratan jumlah rupiah yang 

dikeluarkan untuk pemberian pinjaman (kredit). Contoh Adi Mulya yang 

meminjam uang sebesar Rp. 3000.000,- kemudian simpan pinjam membuat 
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bukti pengeluaran kas untuk disetujui oleh ketua koperasi dan bendahara 

koperasi. Gambar dibawah ini adalah contoh bukti pengeluaran kas/bank 

yang telah mendapat persetujuan dari ketua maupun bendahara: 

 

 

 

   

Gambar 4.11  Bukti Pengeluaran Kas 

                            Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Contoh dokumen lain yaitu bukti pengeluaran bank, bukti ini dikeluarkan 

bila anggota meminjam dana dalam jumlah yang cukup besar yaitu diatas 

Rp 3.000.000,-. Bukti pengeluaran bank ini biasanya dilakukan dengan 

menggunakan cek, tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kehilangan 

uang selama perjalanan. Sebagai contoh Bambang Sugiarto meminjam uang 

sebesar Rp 50.000.000,-. Peminjaman tersebut telah mendapat persetujuan 

dari ketua dan bendahara koperasi. Gambar 4.16 Bukti Pengeluaran Bank 

tersebut terlihat jelas bahwa ketua dan bendahara telah menandatangani. 

Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar dibawah ini:   
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Gambar 4.12  Bukti Pengeluaran Bank 
                            Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Dokumen diatas merupakan dokumen dipakai sebagai dasar pencatatan 

transaksi dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu dengan adanya sistem 

otorisasi dalam penggunaan formulir, maka dapat membantu dalam 

ketelitian dan kendalan pencatatan dan dokumen tersebut menjadi dapat 

dipercaya mengenai utang dan pendapatan pada koperasi tersebut. 

 

4.2.1.3  Praktek yang sehat 

a. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.  

Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi untuk terlaksananya 

transaksi, maka pengendalian dengan pemakaiannya nomor urut tercetak 

menggambarkan pertanggungjawaban oleh pihak yang berwenang yaitu ketua 

koperasi atas terlaksanannya pemberian kredit kepada anggota. Formulir 

Permohonan Pinjaman ( FPP ), Bukti Penerimaan Kas/ Bank, dan Bukti 

Pengeluaran Kas/ Bank diberi nomor urut dan tanggal, agar formulir- 

formulir tersebut dapat didokumentasikan dengan rapih untuk menghindari 

dokumen yang hilang.  Adapun contoh formulirnya adalah sebagai berikut: 

Analisis Sistem Pengendalian...,Fina Tri Wahyuni, Ak.-Ibs, 2011



 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.13  Contoh Formulir 

                            Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Dapat dilihat pada gambar diatas, pemberian nomor urut tidak dilakukan 

secara terkomputerisasi, namun pemberian nomor urut dilakukan secara 

manual. Hal tersebut dapat dilihat dipojok kanan atas  pada gambar-gambar 

formulir diatas. Selain itu juga terdapat pemberian berdasarkan tanggal. 

Pemberian tanggal tersebut dilakukan secara terkomputerisasi. Walaupun 

terkadang masih dilakukan secara manual. 

 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit).  

Pemeriksaan secara mendadak tidak terdapat pada Koperasi Pegawai PT. 

PLN (Persero) Cabang Tangerang. Pemeriksaan hanya pemeriksaan rutin 
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yang dilakukan oleh badan pengawas setiap 1 tahun sekali berupa cash 

opname. Pemerikasaan mendadak yang berada pada Koperasi Pegawai PT. 

PLN (Persero)  jarang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan tidak terjaganya 

kekayaan yang dimiliki, karena rentan akan terjadinya kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan. Karyawan dapat menggunakan uang untuk 

kepentingan pribadinya.  

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit 

organisasi lain. 

Transaksi dalam proses pemberian kredit tidak dilaksanakan dari awal sampai 

akhir oleh satu orang. Pelaksanaannya terdapat campur tangan dari orang lain 

yaitu ketua koperasi. Ketua koperasi ini bertugas untuk mengotorisasi 

pemberian kredit. Pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan apabila tidak 

terdapat persetujuan dari ketua dan bendahara. Pelaksanaan transaksi yang 

terdapat campur tangan oleh satu orang atau organisasi ini dapat 

meminimalisir akan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan.  

Namun dalam pelaksanaannya sie simpan pinjam memiliki kebijakan 

tersendiri. Sie simpan pinjam dapat memberikan pinjaman kepada anggota 

tanpa dilakukannya otorisasi, tetapi ada syarat tertentu yaitu pinjaman tidak 

melebihi Rp 3.000.000,- dan  pinjaman digunakan untuk keperluan sekolah 

anak, pengobatan, dan keperluan mendadak lain.  

Hal tersebut kemungkinan akan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan. Kecurangan tersebut dapat berupa memanipulasi data atau 

penyalahgunaan kas atas pemberian kredit. Walaupun sebenarnya kecurangan 
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tersebut sangat kecil kemungkinannya, karena otorisasi telah dilakukan oleh 

ketua koperasi. 

d. Perputaran jabatan (job rotation). 

Perputaran jabatan ( job rotation ) yang diadakan secara rutin pada pengurus 

koperasi. Pengurus koperasi biasanya dilakukan dalam Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) tiga tahun sekali. Sedangkan bagi pelaksana harian dilakukan 

tidak menentu tergantung dari kebijakan pengurus yang baru. Pada seksi 

simpan pinjam sudah hampir 10 tahun tidak dilakukan perputaran pekerjaan. 

Oleh karena itu pada seksi simpan pinjam tidak dilakukan perputaran jabatan. 

Perputaran pekerjaan (job rotation) dilakukan secara berkala sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

kejenuhan karyawan akibat rutinitas dan dapat menambah keterampilan dan 

pengalaman kerja, serta dapat meminimalisisr terbentuknya suatu 

persengkongkolan suatu manipulasi di koperasi tersebut. 

e. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan. 

Pegawai PT. PLN (Persero) telah memanfaatkan pengambilan cuti yang 

diberikan oleh koperasi. Adapun beberapa macam cuti yang diberikan kepada 

setiap karyawan yaitu cuti tahunan biasanya diberikan kepada pegawai 12 

hari kerja dalam satu tahun, cuti sakit biasanya digunakan untuk pegawai 

yang menderita sakit,cuti karena alasan penting seperti pegawai yang 

melangsungkan pernikahan, dan masih banyak lagi. Adapun contoh bukti 

formulir pengambilan cuti oleh seksi simpan pinjam adalah sebagai berikut : 

Analisis Sistem Pengendalian...,Fina Tri Wahyuni, Ak.-Ibs, 2011



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Gambar 4.14  Contoh Bukti Pengambilan Cuti 
Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Gambar di atas merupakan bukti bahwa karyawan yang bernama Sairi telah 

melakukan pengambilan cuti selama tujuh hari. Pengambilan cuti  yang 

dilakukan oleh karyawan bertujuan apabila terdapat kecurangan yang terjadi 

maka akan segera terungkap. 

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

Pencocokan antara catatan dan kas pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero)  

dilakukan setiap setiap hari oleh seksi simpan pinjam tanpa adanya turut serta 

dari pengawas. Pencocokan dilakukan dengan membandingkan jumlah kas 

dengan transaksi setiap harinya. Namun, rekonsiliasi yang mengiktusertakan 

pengawas dilakukan hanya 1 tahun sekali berupa cash opname. Adapun 
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contoh telah dilakukannya rekonsiliasi dengan badan pengawas adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15  Contoh Pemeriksaan Kas Simpan Pinjam 
Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Dapat dilihat dari gambar di atas rekonsiliasi hanya dilakukan pada akhir 

tahun. Ini menandakan rekonsiliasi jarang dilakukan oleh koperasi tersebut. 

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan, kekayaan organisasi tidak dapat terjaga dan pengecekan ketelitian 

serta keandalan catatan akuntansinya akan berkurang. 
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4.2.1.4  Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya 

Unsur-unsur yang terdapat dari semua unsur pengendalian internal, unsur 

karyawan yang paling penting karena apabila dengan adanya karyawan yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti karyawan yang 

kompeten, jujur dan terampil maka unsur yang lainnya pun dapat 

dilaksanakan dengan baik.  Penyeleksian karyawan yang terdapat di koperasi 

juga memiliki peranan penting, karena harus sesuai dengan kriteria dan 

persyaratan yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun persyaratan umum yang 

dikhususkan untuk pelaksana pada  Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) 

adalah sebagai berikut:  

a. Ijazah minimal SMA/ SMEA/ SMK 

b. Melampirkan Surat Keterangan Baik 

c. Surat Lamaran 

Pengeculaian diperuntukkan pengurus koperasi yaitu ketua dan bendahara 

koperasi adalah lulusan sarjana tingkat satu yang juga merupakan pegawai 

PT. PLN (Persero). Sedangkan untuk karyawan pelaksana di koperasi 

khususnya simpan pinjam sebagian besar lulusan SMA, ini telah sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh koperasi. Walaupun demikian, untuk 

meningkatkan kecakapan sesuai dengan tanggung jawab dan kompetensi 

karyawan maka dapat diatasi dengan mengadakan pelatihan pendidikan yang 

sering diikuti oleh pengurus dan pelaksana koperasi. Kegiatan pendidikan 

dan pelatihan ini diperuntukkan bagi pengurus dan karyawan Koperasi 

Pegawai PT. PLN (Persero)  seperti Seminar Koperasi Induk PLN yang 

pernah dilaksanakan di Manado  pada tahun 2010 dan Pelatihan Wirausaha 

Perkoperasian yang diikuti oleh Anggota Koperasi yang diselenggarakan 
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oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia. Sehingga 

keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan dapat berkembang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan pekerjaan yang semakin luas. 

 

4.2.2 Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Angsuran ( Kas ) 

4.2.1.1  Organisasi 

a. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

Penerimaan angsuran pada koperasi ini telah terdapat pemisahan fungsi 

antara fungsi penagihan dengan fungsi penerimaan kas. Proses penagihan 

dilakukan berdasarkan daftar potongan pinjamn oleh staff simpan pinjam. 

Penyetoran cek dan uang tunai hasil penagihannya ke rekening 

perusahaan di bank dilakukan oleh kepala bagian sie.simpan pinjam.   

 Proses penagihan dilakukan berdasarkan daftar potongan pinjaman yang 

kemudian diberikan kepada SDM di masing-masing cabang PLN. Jika 

dilihat dari tugas pada struktur organisasinya, penagihan dilakukan oleh 

staffnya, sedangkan penerimaan kas dilakukan oleh kepala bagian simpan 

pinjam. Dengan demikian internal check telah berjalan dengan baik, 

sehingga kesalahan dalam pencatatan dapat terhindarkan. 

b. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

Penerimaan angsuran di koperasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu anggota dapat menyetorkan pembayaran uang (tunai) secara 

langsung kepada seksi simpan pinjam dan slip setoran bank dari masing-
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masing cabang PLN (non-tunai). Proses penerimaan angsuran pada 

koperasi ini tidak terdapat pemisahan fungsi  antara fungsi akuntansi dan 

penerimaan kas, walaupun demikian tidaklah menjadi masalah apabila 

pembayaran dilakukan secara non tunai maupun tunai karena anggota 

menandatangani bukti penerimaan bank/kas sebagai tanda bahwa kas 

telah diterima oleh simpan pinjam.  Contoh bukti penerimaaan bank 

seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 4.16  Contoh Bukti Penerimaan Bank 
Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Pembayaran angsuran secara non tunai dalam artian anggota menyetorkan 

uangnya secara langsung ke bank dan seksi simpan pinjam hanya 

menerima aplikasi transfer dari bank, bukan uang.  Pada gambar 4.20 

dapat dilihat bahwa bukti penerimaan bank dibuat karena pihak simpan 

pinjam telah menerima cek dari Area Pemeliharaan Layanan (APL) 

Sepatan yang telah membayar kewajibannya. 
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Gambar 4.17 Contoh Bukti Penerimaan Kas 
Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

Penerimaan kas secara tunai artinya tanggota yang langsung membayar 

uang tunai kepada seksi simpan pinjam. Gambar diatas adalah simpan 

pinjam telah menerima kas dari Sari sebesar Rp 500.000,-  dimana tiap 

anggota yang telah membayar menandatanganinyapada pojok kanan 

bawah sebagai bukti bahwa kewajibannya telah berkurang. 

Namun penerimaan secara tunai dapat menyebabkan kemungkinan 

karyawan menggunakan kas yang telah diterima dari anggota untuk 

kepentingannya sendiri  dalam waktu tertentu dan menutupi kecurangan 

tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada anggota yang telah 

membayar pinjaman. Oleh karena itu, fungsi penerimaan kas harus 

terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan 

meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penggunaan 

kas dan manipulasi dalam catatan pinjaman koperasi. 

4.2.2.2 Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 

a. Debitur meminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas 

nama atau dengan cara pemindahbukuan ( Giro Bilyet ). 

Jika dilihat dari prosedur penerimaan angsuran, pembayaran kredit dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu secara tunai dan non tunai. Pembayaran  

angsuran yang secara tunai rentan terhadap kecurangan yang dilakukan 

oleh karyawan, karena karyawan menerima uang secara langsung dari 
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anggota. Hal ini berbeda dengan pembayaran non tunai oleh anggota. 

Pembayaran non tunai dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi 

transfer tunai yang langsung disetorkan dari masing-masing cabang PLN 

ditujukan untuk koperasi tersebut. Ini berarti seksi simpan pinjam tidak 

menerima kas dari anggota secara langsung. Pembayaran seperti inilah 

yang dapat meminimalisir penerimaan kas jatuh ke tangan pribadi 

karyawan, karena terjamin masuk ke dalam rekening perusahaan. 

 

b. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang 

yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

Koperasi ini tidak terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi 

penagihan dan fungsi akuntansi. Penagihan dilakukan tidak atas dasar 

daftar piutang yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Penagihan tersebut 

dilakukan berdasarkan daftar potongan koperasi yang dibuat oleh staff 

simpan pinjam. Walapun demikian kecurangan uang dari hasil penagihan 

tersebut tidak disalahgunakan oleh staf simpan pinjam, karena yang 

menerima uang atau bukti transfer aplikasi bank adalah kepala bagian 

simpan pinjam. 

Penagihan pada koperasi ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 

20, apabila dapat membayar kewajibannya maka staff simpan pinjam 

dapat memberikan toleransi. Debitur yang belum dapat membayar tidak 

terdapat tindakan yang tegas oleh staf simpan pinjam. Ini menandakan 

bahwa kebijakan dalam perusahaan tersebut lemah, ini dapat 

menyebabkan resiko kredit. 
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c. Perkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi  (bagian 

piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari 

debitur. 

Pencatatan piutang telah dilakukan atas dasar dokumen yang sah, yaitu 

dari bukti transfer bank yang kemudian dicatat dalam kartu pinjaman 

koperasi. Ini menandakan bahwa tidak ada pencatatan piutang yang fiktif, 

dimana nominal piutang yang dicatat akan sama dengan jumlah nominal 

yang tercantum dalam dokumen yang sahih tersebut. Adapun contoh kartu 

pinjaman koperasi yang terdapat pada koperasi pegawai PLN adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18  Contoh Kartu Pinjaman Anggota 
Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 

 

Pencatatan piutang dicatat dalam kartu pinjaman koperasi seperti pada 

gambar di atas. Contoh diatas merupakan bukti cicilan pembayaran 

piutang dari Ranu Nugraha yang telah melunasi pinjaman sebesar Rp 
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3.000.000 selama 1 tahun atau 12x cicilan. Kartu Pinjaman Koperasi  

merupakan bukti bahwa anggota telah membayar kewajiban tiap bulannya 

sampai kewajibannya tersebut lunas. 

4.2.2.3 Praktek yang sehat 

a. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan 

disetor penuh ke bank dengan segera. 

Perhitungan kas yang dilakukan pada Koperasi Pegawai PT. PLN 

(Persero) Cabang Tangerang secara periodik yaitu setiap hari dilakukan 

oleh seksi simpan pinjam, tetapi tidak direkam dalam berita acara dan 

juga uang yang ada tidak disetorkan ke bank. Perhitungan kas direkam 

dalam berita acara hanya dilakukan 1 tahun sekali, ini dilakukan bersama 

badan pengawas koperasi. Adapun contoh telah dimasukkannya dalam 

berita acara adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.19  Contoh Pemeriksaan Kas Simpan Pinjam 

Sumber : Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Tangerang 
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Sedangkan penyetoran dilakukan apabila jumlah uang dalam lemari besi 

terlalu besar. Contoh seksi simpan pinjam hanya boleh memegang uang 

kas Rp 300.000.000, sedangkan di lemari besi terdapat Rp 400.000.000 

maka uang yang harus disetorkan adalah Rp 100.000.000. Ini dapat 

menyebabkan penyelewengan dalam penggunaan kas oleh karyawan, 

dimana kas dapat digunakan untuk kepentingan pribadinya untuk 

beberapa waktu tertentu. 

b. Para penagih, kasir, dan Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan 

bagian kasa maupun ditangan penagih perusahaan ) harus diasuransikan. 

Para penagih, kasir, dan kas dalam perjalanan tidak diasuransikan. 

Asuransi yang ada pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang 

Tangerang ini adalah Asuransi Pinjaman, yaitu biaya yang dikenakan 

kepada debitur atau para anggota pada saat menerima pinjaman. Besarnya 

biaya tergantung pada umur dan besarnya pinjaman. Semakin tua 

umurnya maka semakin besar nominalnya. Begitupun dengan nominal 

pinjaman, semakin besar nominal pinjaman maka semakin besar biaya 

yang dikenakan. Sebagai contoh pinjaman sebesar Rp 1.000.00,00 umur 

30 maka biaya asuransi yang dikenakan sebesar Rp 5.000,00. Asuransi 

pinjaman ini bertujuan untuk meminimalisir resiko apabila terdapat 

debitur meninggal dunia. Debitur yang meninggal dunia tetapi belum 

melunasi semua hutangnya, maka dengan adanya asuransi ini hutangnya 

dianggap lunas. Keluarga dari anggota yang ditinggalkan menjadi tidak 

terbebani. Walaupun demikian, seharusnya harus pengasuransian kas, 

agar dapat menanggung resiko kerugian yang timbul, entah dari 
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kecurangan, kerugian, atau hal yang tak diduga. Sehingga kekayaan 

perusahaan tetap terjaga. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisa dan pembahasan atas sistem pengendalian internal dalam 

pemberian kredit dan penerimaan angsuran pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) 

Cabang Tangerang maka pada akhir penulisan, penulis akan mencoba untuk menarik 

kesimpulan dan memberikan saran-saran perbaikan atas kelemahan yang ada sebagai 

alternatif pemecahan masalah bagi perusahaan untuk keberlangsungan usaha koperasi dan 

dapat meningkatkan kinerja koperasi. 

 

5.1 Kesimpulan 

Sistem pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit dan penerimaan 

kas sudah cukup baik, walaupun masih terdapat kelemahan. Berikut adalah 

kesimpulan dari hasil penelitian : 

5.1.1 Pemberian Kredit  

Prosedur pemberian kredit yang berada pada Koperasi Pegawai PT. PLN 

begitu sederhana dan berjalan dengan baik, walaupun beberapa hal yang 

belum terdapat pembagian tugas secara tertulis. Hal ini dapat 

menyebabkan perangkapan tugas. 

Sistem pengendalian internal dalam struktur organisasi pada Koperasi Pegawai 

PT. PLN (Persero) sudah melakukan pemisahan fungsi antara fungsi 

operasi dengan fungsi akuntansi. Namun, koperasi ini tidak terdapat 

pemisahan antara fungsi penyimpanan (kas) dengan fungsi akuntansi. 

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan telah terlaksana dengan baik. 

Sistem pengendalian internal dalam praktek yang sehat atas formulir, 
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telah diberi nomor urut dan tanggal, namun pemberian terkadang 

dilakukan secara manual. Sistem pengendalian internal praktek yang sehat 

atas pemeriksaan secara mendadak kurang baik karena hanya dilakukan 1 

tahun sekali. Selain itu, transaksi  dari awal sampai akhir tidak dilakukan 

oleh satu orang atau satu unit organisasi. Perputaran jabatan (job rotation) 

pada koperasi ini kurang baik, karena diadakan secara rutin hanya pada 

pengurus koperasi, tetapi tidak pada pelaksana harian koperasi. Keharusan 

mengambil cuti bagi karyawan telah dilakukan oleh tiap karyawan. 

Pencocokan fisik kekayaan dengan catatan dan kas belum terlaksana 

dengan baik, karena dilakukan tanpa badan pengawas. 

Sistem pengendalian internal ini pada Koperasi Pegawai PT. PLN 

(Persero) mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, artinya koperasi 

telah mendapatkan tenaga kerja yang cakap sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

 

5.1.2 Penerimaan Angsuran 

Prosedur penerimaan angsuran pada Koperasi Pegawai PT. PLN telah 

berjalan dengan baik, walaupun masih ada yang belum sesuai dengan 

prinsip pengendalian yang ada dalam teori.  

Sistem pengendalian internal ini pada Koperasi Pegawai PT. PLN 

(Persero) kurang baik, karena fungsi akuntansi tidak terpisah dari fungsi 

penagihan dan fungsi penerimaan kas. Begitupun dengan fungsi 

penerimaan kas tidak terpisah dari fungsi akuntansi. Sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan atas pembayaran dalam bentuk cek dirasakan 

masih kurang baik, karena pembayaran  angsuran yang secara tunai rentan 
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terhadap kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu juga 

penilaian dalam penagihan masih belum tegas, masih terdapat beberapa 

anggota yang terlambat membayar kewajibannya. Prosedur pencatatan 

atas penagihan hanya atas dasar daftar piutang telah berdasarkan daftar 

potongan koperasi. Pencatatan pitutang telah berdasarkan atas dasar. 

Sistem pengendalian internal praktek yang sehat atas hasil perhitungan 

kas direkam dalam berita dan disetor penuh ke bank dengan segera dinilai 

kurang baik. Hasil perhitungan kas direkam dalam beritahanya dilakukan 

tiap 1 tahun sekali. Sedangkan penyetoran tidak dilakukan dengan segera. 

Sistem pengendalian internal praktek yang sehat atas para penagih, kasir, 

dan kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan bagian kasa maupun 

ditangan penagih perusahaan) tidak diasuransikan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas¸ maka penulis dapat memberikan saran mengenai 

sistem pengendalian internal yang memiliki keterbatasan dalam prosedur 

pemberian kredit dan penerimaan angsuran pada Koperasi Pegawai PT. PLN 

adalah sebagai berikut : 

a) Pemberian Kredit 

1. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya dalam struktur organisasi  

terdapat pemisahan fungsi pencatatan dan penyimpanan yang jelas. Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan karyawan dan 

gangguan dalam kesalahan pencatatan pun dapat dihindari. 
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2. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya dokumen diberi nomor 

urut dan tanggal secara komputerisasi. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir ganfguan kelalaian menghindari hilangnya formulir. 

3. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan 3 atau 6 bulan sekali dan pemeriksaan tersebut dilakukan 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah staf simpan pinjam telah melakuan tugasnya sesuai prosedur 

sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan karyawan dalam 

penggunaan kas dan pemanipulasian catatan serta  dapat menjaga 

kekayaan koperasi tersebut. 

4. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya perputaran jabatan 

dilakukan tidak hanya pada pengurus koperasi, tetapi juga harus dilakukan 

pada pelaksana harian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan 

karyawan akibat rutinitas dan dapat menambah keterampilan serta 

pengalaman kerja. Selain itu dapat menjaga independensi karyawan dan 

meminimalisir terbentuknya kolusi atau suatu persengkongkolan suatu 

manipulasi di koperasi tersebut. 

5. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya pencocokan fisik 

kekayaan dengan catatan dilakukan secara periodik bersama badan 

pengawas. Hal ini bertujuan untuk mengecek ketelitian dan keandalan 

catatan akuntansi serta menjaga kekayaan yang dimiliki koperasi tersebut. 

 

b) Penerimaan Angsuran 

1. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya fungsi akuntansi dengan 

fungsi penerimaan kas juga harus terpisah. Hal ini bertujuan untuk 
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mencegah terjadinya penggunaan kas yang dilakukan dalam waktu tertentu 

dan menghindari kecurangan dalam memanipulasikan catatan piutang. 

2. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya melakukan pengawasan 

dengan alat bantu seperti kamera untuk mengawasi dalam poses 

penerimaan angsuran secara tunai. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir 

kesalahan dalam pencatatan dan penggunaan kas koperasi. 

3. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) dalam penilaian penagihan terlalu 

lemah, sebaiknya lebih tegas dalam melakukan penagihan pada anggota 

yang terlambat membayar kewajibannya. Misalnya dengan meberikan 

sanksi. 

4. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya penagih dan kasir harus 

diasuransikan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan dan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya 

kejadian tidak terduga. 

5. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) sebaiknya kas dalam perjalanan 

(baik yang ada ditangan maupun ditangan penagih perusahaan) harus 

diasuransikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya resiko atas 

uang yang dibawa dalam perjalanan. 
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