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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat saat ini menuntut penyedia 

modal untuk menyediakan  layanan pemberi modal yang mampu dijangkau oleh 

seluruh kalangan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan pengusaha mikro ini 

berdampak pada persaingan usaha yang sangat kompetitif. Dengan  meningkatnya 

pendapatan maka perusahaan atau usaha tersebut mengalami perkembangan yang 

positif. Namun pengusaha yang baru akan memulai bisnis sering mengalami 

kendala pada modal, pendiri usaha pemula biasanya membutuhkan modal usaha 

yang mudah dalam proses peminjamannya dan dengan bunga yang tidak 

membebankan peminjamnya. 

Koperasi berdiri sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam 

mengatasi perekonomian. Koperasi menyediakan modal yang dapat digunakan 

oleh anggotanya sebagai biaya kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai modal 

usaha. Koperasi cenderung menjadi pilihan masyarakat karena dalam  

mendapatkan dana pinjaman lebih mudah dan cepat, namun tetap dengan 

mempertimbngkan kas yang tersedia di koperasi, bunga koperasi simpan pinjam 

relatif kecil apabila dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke Bank. Dalam 

Undang-undang nomor  25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pengertian koperasi 

tercantum dalam bab 1, pasal 1, ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 
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kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-

undang tersebut, berarti anggota koperasi bisa orang-seorang, bisa badan hukum 

koperasi. Koperasi yang beranggotakan orang-seorang disebut koperasi primer, 

sedangkan koperasi yang anggotanya badan hukum koperasi disebut koperasi 

sekunder. Koperasi termasuk dalam salah satu pilar dari tiga pilar pelaku ekonomi 

yang mendasari sistem perekonomian Indonesia. Tiga pilar tersebut yaitu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. 

Tiga pilar ekonomi tersebut adalah infrastruktur perekonomian Indonesia sesuai 

Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota koperasi yang akan mengajukan 

pinjaman dana, terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan, yang apabila 

pengajuan tersebut disetujui maka akan diterbitkan formulir realisasi. Koperasi 

simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan penyimpanan iuran 

simpanan pokok dan simpanan wajib, dana tersebut akan menjadi dana yang akan 

dipergunakan apabila anggota mengajukan pinjaman, koperasi mengambil 

keuntungan dari pembayaran bunga pada setiap anggota yang melakukan 

pinjaman, dari adanya proses pinjaman ini maka akan timbul piutang. 

Sudarwanto (2013:217) mengemukakan bahwa piutang adalah suatu 

tagihan yang tidak disertai janji tertulis, dan timbul karena adanya transaksi 

penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit, serta memiliki masa atau 

tanggal jatuh tempo dengan jumlah tertentu sesuai dengan saat terjadinya 

transaksi. Piutang merupakan bagian yang penting dari aktivitas lancar pada 

koperasi, piutang terjadi dari adanya peminjaman yang dilakukan oleh anggota 

kepada koperasi. Kemungkinan pengajuan pinjaman oleh anggota koperasi dalam 
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satu bulannya bisa melebihi sepuluh orang. Banyaknya pengajuan peminjaman 

dana oleh anggota harus dikendalikan koperasi dengan bijak, dikarenakan apabila 

piutang tersebut tidak kembali dalam waktu yang telah disepakati didalam 

formulir realisasi dan formulir pengajuan peminjaman maka akan terjadi 

penghambatan perputaran dana koperasi itu sendiri. Banyaknya piutang pinjaman 

akan menimbulkan resiko kerugian yang cukup besar untuk koperasi. Dalam hal 

ini tentunya diperlukan pengendalian terhadap piutang. Pengendalian piutang 

merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengantisipasi kecurangan 

yang merugikan koperasi. Pengendalian merupakan suatu rencana organisasi dan 

metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektif dan efisiensi, menjaga 

aset, memberikan informasi yang akurat, dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi koperasi. 

Koperasi Karyawan “ARTHA” STIESIA Surabaya adalah koperasi 

simpan pinjam.  Rudianto ( 2010:51) menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam 

adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari 

anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang 

memerlukan bantuan dana. Transaksi yang dilakukan koperasi harus disertai 

dengan dokumen transaksi, baik berupa faktur, nota, kwitansi, bukti pengeluaran 

uang, bukti penerimaan uang, atau dokumen lainnya. Koperasi menerima dana 

dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit uang 

kepada anggota yang membutuhkan. Oleh sebab itu penulis akan membahas 

laporan tugas akhir ini dengan judul “Evaluasi pengendalian piutang pada 

koperasi karyawan “ARTHA” STIESIA Surabaya”. 
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1.2 Tujuan Studi Lapang 

Studi lapang ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengendalian piutang 

pada koperasi karyawan “ARTHA” Surabaya. 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

1. Untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai 

koperasi simpan pinjam 

2. Untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai pengendalian piutang 

pada koperasi simpan pinjam 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Ruang lingkup bertujuan agar pembahasan yang dibahas dalam penulisan 

tugas akhir tidak keluar dari topik. Ruang lingkup studi lapang ini adalah evaluasi 

pengendalian piutang pada Koperasi Karyawan “ARTHA” STIESIA Surabaya. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan agar mendapatkan bukti yang 

akurat untuk penelitian yang sedang dikerjakan. Langkah pengumpulan data ini 

paling strategis karena dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan data yang 

akurat dan menguji kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa metode, 

sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung melalui studi lapang di Koperasi Karyawan “ARTHA”  STIESIA 

Surabaya, dan mengumpulkan data-data mengenai piutang koperasi. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak koperasi 

yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai proses simpan 

pinjam yaitu bagian administrasi yang dilaksanakan di Koperasi Karyawan 

“ARTHA” STIESIA Surabaya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

diantaranya yaitu prosedur pengajuan pinjaman, prosedur pembayaran 

angsuran pinjaman, pencatatan simpanan pokok dan simpanan wajib, dan 

pencatatan kartu piutang anggota. Mengetahui proses transaksi terjadinya 

piutang yang dimulai dari pengajuan hingga pembukuan piutang yang 

terjadi di koperasi karyawan “ARTHA”, serta pembagian tugas dari setiap 

devisi. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data berdasarkan peraturan yang berlaku dan berkaitan 

dengan prosedur simpan pinjam, mengumpulkan bukti-bukti seperti 

formulir pengajuan peminjaman,kartu piutang, slip potongan, kwitansi 

pemberian pinjaman, buku simpanan pokok dan simpanan wajib. Teknik 

pengumpulan data ini berguna agar dapat mengkaji data pengendalian 

piutang yang berjalan di Koperasi Karyawan “ARTHA”. 
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