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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Sistem pengendalian intern  diperlukan upaya membantu manajemen dalam 

pengawasan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang 

dilimpahkan. Penerapan sistem pengendalian intern ( internal control )  dalam 

sistem informasi akuntansi yang berguna untuk tujuan mencegah atau menjaga 

terjadi hal- hal yang diinginkan. Adanya Sistem,  juga dapat digunakan untuk 

melacak kesalahan – kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi. 

“Pengendalian internal adalah semua rencana 

organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih 

oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan 

harta kekayaannya, mengecek keakratan dan 

keandalan data akuntansi usaha tersebut, 

meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung 

dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah 

ditetapkan”
1
. 

Suatu organisasi yang mengarah pelayanan jasa keuangan perlu melakukan 

pemeriksaan intern secara terus menerus terhadap struktur pengendalian intern. 

Organisasi yang menjalankan kegiatan usahanya dikelola secara professional 

untuk mencapai tujuannya, yaitu meningakatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan keuangan yang sehat sehingga diperolehnya kepercayaan dari 

masyarakat.  
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Pengamanan harta diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang baik 

sebagai pengawas kegiatan - kegiatan dalam organisasi, bertanggungjawab atas 

informasi yang relevan serta dapat diandalkan seperti halnya koperasi.  

“Koperasi adalah suatu badan usaha kerjasama, 

yang bergerak di bidang ekonomi, yang anggota-

anggotanya adalah orang-orang atau Badan-badan  

Hukum Koperasi yang bergabung secara sukarela 

atas dasar persamaan hak dan kewajiban 

melakukan suatu usaha atau lebih, untuk memenuhi 

kebutuhan anggotanya”
2
. 

 

KSP Pamardi Utomo adalah salah satu yayasan yang ada di Ungaran tepatnya 

jl Lemah Abang, Km 5, Bandungan, Ungaran. Koperasi ini memperoleh izin 

membuka kantor  cabang atau unit. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan 

mentri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia dengan 

badan hukum nomor 61/PAD/MENEG/.I/IV/2005 Pada tanggal 19 april 2005. 

Pelayanan yang dimiliki koperasi pamardi utomo  produk dan pinjaman, serta 

mengunakan metode pelayanannya. Meningkatnya perkembangan koperasi ini, tentu 

dibutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengawasi jalanya operasional 

koperasi. Sitem yang berguna bagi koperasi untuk menghindari, mengecek, 

meminimalkan resiko, dan sekaligus menjaga kepercayan kepada masyarkat 

terhadap koperasi. 
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Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Pamardi Utomo merupakan sebuah 

koperasi karyawan sebuah yayasan pendidikan “PAMARDI UTOMO” yang 

sebagai salah satu dari sekian banyak koperasi jasa keuangan. Pengelolaan 

keuangan ini berkaitan transaksi. Operasional keuangan yang ada di koperasi, 

maka usaha ini harus sehat dengan pengamanan harta dan keabsahan data melalui 

sistem pengendalian intern yang baik. 

Sistem pengendalian intern penting karena pada dasarnya setiap unit 

pelayanan akan mengalami banyak ancaman yang dapat menganggu tercapainya 

tujuan KSP Pamardi Utomo.  

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Koperasi Pamardi Utomo, 

fenomena yang di temukan  sebagai berikut :     

1. Terdapat perangkapan  tugas berbagai fungsi, yaitu  pada bendahara dan   

survei lapangan kredit macet. 

2. Terdapat kecurangan di bagian pemasaran kredit, yaitu kesalahan 

pencatatan yang disengaja untuk kebutuhan pribadi karyawan. 

3. Terdapat penomoran yang belum tercetak atau masih manual pada 

bukti kwitansi, surat perintah pengeluaran kas, surat perintah 

penerimaan kas. 
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4. Terdapat  pelatihan dan perekruitan karyawan yang dilaksanakan dari 

kantor pusat. Namun masih ada karyawan tidak sesuai dengan 

pelatihan yang diberikan. 

Fenomena – fenomena yang ditemui telah menunjukan adanya yang menjadi 

dasar penelitian ini. Penulis ingin meneliti tentang “ Bagaimana Sistem 

Pengendalian Intern pada KSP Pamardi Utomo.” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian  kualitatif ini adalah Mendeskripsikan  sistem 

pengendalian intern pada KSP Pamardi Utomo Unit Ungaran. 

1.4 Signifikansi Penelitan 

1.4.1 signifikansi teoritis 

Penelitian ini mendukung teori Mulyadi tentang sistem pengendalian intern  

terdapat 2 macam pengendalian intern, pengendalian intern akuntansi ( internal 

accounting control) dan pengendalian intern  adminitratif ( internal adminitratif 

control). pengendalian intern akuntansi lebih mengarah pengelolaan akuntansi, 

sedangkan  pengendalian intern  adminitratif lebih menunjukan kepatuhan 

mengenai kebijakan manajemen. 

“1.Pengendalian intern  adminitratif meliputi 

struktur organisasi , metode dan ukuran – ukuran 

yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong 

efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

2.Pengendalian intern akuntansi yang merupakan 

bagian dari  system pengendalian intern, meliputi 

struktur organisasi, metode, dan ukuran – ukuran  
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yang dikooordinasikan terutama untuk menjaga 

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi.”
3
  

 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

1.  Bagi KSP Pamardi Utomo 

Memberikan masukan sebagai bahan refrensi  bagi pegawai KSP Pamardi 

Utomo tentang   sistem pengendalian intern. Serta digunakan sebagai 

acuhan dalam meningkatkan pengendalian intern di KSP Pamardi Utomo. 

2.  Bagi penulis  

       Memberikan pengetahuan bagi penulis dalam sistem pengendalian pada 

KSP Pamardi    Utomo. 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan kemampuan , tenaga, waktu dan 

biaya untuk itu hanya membatasi penelitian pada: 

1. Obyek penelitian 

Obyek penelitian yang dimaksud dalam peneltian ini hanya pada KSP 

Pamardi Utomo. 
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2. Subyek penelitian 

Subyek penelitian hanya system pengendalian intern di KSP Pamardi Utomo 

.sistem pengendalian yang dimaksud adalah teori Mulyadi tentang sistem 

pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, 

metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Di dalam sistem pengendalian intern tersebut  terdapat 2 macam 

pengendalian intern, pengendalian intern akuntansi ( internal accounting control) 

dan pengendalian intern  adminitratif ( internal adminitratif control). 

pengendalian intern akuntansi lebih mengarah pengelolaan akuntansi, sedangkan  

pengendalian intern  adminitratif  lebih menunjukan kepatuhan mengenai 

kebijakan manajemen. 

“1. pengendalian intern  adminitratif meliputi 

struktur organisasi , metode dan ukuran – ukuran 

yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong 

efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

2.Pengendalian intern akuntansi yang merupakan 

bagian dari  system pengendalian intern, meliputi 

struktur organisasi, metode, dan ukuran – ukuran  

yang dikooordinasikan terutama untuk menjaga 

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi” 
4
. 
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