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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakekat Sistem Pengendalian Intern 

2.1.1  Hakekat Sistem 

Sistem merupakan kesatuan bagian- bagian yang saling berhubungan yang 

berada dalam suatu wilayah serta memiliki item – item penggerak. Contoh umum 

misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen 

kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk 

suatu Negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang 

berada dinegara tersebut. Kata “sistem” banyak sekali digunakan dalam 

percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini 

digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga makanya 

menjadi beragam.   Sistem dirancang dengan baik maupun tepat. 

 “Sistem yaitu sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari 

definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian 

sistem secara umum yaitu sebagai berikut: 

1.Setiap sistem terdiri dari berbagai unsur.  

2.Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari sistem yang bersangkutan. 

3.Unsur-unsur didalam sistem tersebut bekerja  

sama untuk mencapai tujuan sistem. 

4.Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain 

yang lebih besar.”
1
 

                                                           
1
 Tata Sutabri, 2004,  Analisa Sistem Informasi, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hal.9. 
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 Sistem dirancang yang mempunyai fungsi mencapai tujuan bersama.  Setiap 

unsur – unsur yang digabungkan  membentuk sebuah komponen yang saling 

keterkaitan yang tak terlepaskan. 

“sistem yaitu rangkaian dua atau lebih komponen – 

komponen yang saling berhubungan, yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.”
2
  

 

Sistem selalu terdapat dari berbagai subsistem kecil, setiap masing – masing  

melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung bagi sistem yang lebih 

besar, tempat mereka berada. Sebagai contoh fakultas bisnis adalah suatu sistem 

yang terdiri dari berbagai depatermen, yang masing – masing  merupakan 

subsistem. 

“Sebuah sistem, umumnya tersusun atas sejumlah 

sistem-sistem yang lebih kecil. Sistem-sistem yang 

berada dalam sebuah sistem itulah yang disebut 

subsistem.”
3
 

 

       

Tidak terlepas dari pengertian dari sistem yang mengambarkan apa itu 

sistem, perlu disadari untuk mengetahui suatu hal diperlukan karakter jadi, sistem 

diperjelas dengan Karakteristik sistem tersebut adalah: 

“1. Komponen sistem (Componens)  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang 

saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk 

satu kesatuan. 

 

 

 

                                                           
2
  Marshall B Romney dan Paul Jhon Steinbart, 2006, Sistem informasi akuntansi, Penerbit 

Salemba empat, Jakarta, hal 2 

3
 Abdul Kadir, 2003, Pengenalan Sistem Informasi, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hal.60. 
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2. Batasan sistem (Boundary)  

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang 

membatasi antara sistem dengan sistem lainnya 

atau sistem dengan lingkungan luarnya. 

3.Lingkungan luar sistem (Environtment) 

 Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau 

batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem 

tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem.  

4.Penghubungan sistem (Interface) 

Sebagai media yang menghubungkan sistem dengan 

sub sistem yang lain disebut dengan penghubung 

sitem atau interface.  

5.Masukan sistem (Input) 

Energi yang dimasukan ke dalam sistem disebut 

masukan sisem, yang dapat berupa pemeliharaan 

(maintenance input) dan sinyal (sinyal input). 

6.Keluaran sistem (Output) 

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang beguna. 

7.Pengolah sistem (Proses) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang 

akan mengubah masukan menjadi keluaran. 

8.Sasaran sistem (Objective) 

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti 

dan bersifat deterministik.”
4
 

 

Karakteristik sistem digunakan sebagai penentu dalam menetapkan 

kompenen sesuai dengan system. Setiap system memilki karakteristik yang 

berbeda- beda, maka sistem dapat diklasifikasikan  dari beberapa sudut pandang 

sebagai berikut: 

 

“1. Sistem abstrak dan sistem fisik. 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa 

pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara 

fisik, misalnya sistem tentang teologia, yaitu suatu 

sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan 

antara manusia dengan Tuhan; sedangkan sistem 

fisik, seperti sistem computer, sistem produksi, 

sistem penjualan, sistem administrasi personalia, 

dan lain sebagainya. 

                                                           
4
,Tata Sutabri,Ibid,hal.12-13. 
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2.Sistem alamiah dan sistem buatan manusia 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui 

proses alam, tidak dibuat oleh manusia,misalnya 

sistemperputaran bumi, terjadinya siang malam, 

pergantian musim.Sedangkan sistem buatan 

manusia merupakan sistem yang melibatkan 

hubungan manusia dengan mesin, yang disebut 

dengan human machine system. Sistem informasi 

berbasis komputer merupakan contohnya, karena 

menyangkut pengunaan komputer yang berinteraksi 

dengan manusia. 

3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik 

Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang 

dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sistem 

komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah 

lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-

program computer yang dijalankan. Sedangkan 

sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem 

yang kondisi masa depannya tidak dapat dipredisi, 

karena mengandung unsure probabilitas. 

4. Sistem terbuka dan sistem tertutup 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak 

brhubunga dan tidak terpengaruh oleh lingkungan 

luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa 

campur tangan dari pihak luar. Sedangkan sistem 

terbuka adalah sistem yang berhubungan dan 

dipengaruhi oleh lingkungan luarnya yang 

menerima masukan dan menghasilkan keluaran 

untuk subsistem lainnya.”
5
 

 

2.1.2  Pengendalian  

Pengendalian diperlukan upaya menjalankan kegiatan atau pelaksana 

sebagai kegiatan. Berfungsi control dalam menjalankan pelaksanaan maupun 

pencapaian tujuan, karena adanya pengendalian dapat mencegah suatu masalah 

yang akan terjadi. Maupun melakukan pencegahaan resiko yang tinggi. 

 

 

                                                           
5
Tata sutabri, Ibid ,hal.14-15. 
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“Pengendalian (control) adalah mekanisme yang 

diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari 

resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko 

tersebut pada perusahaan jika resiko itu terjadi”
6
 

 

Pengendalian  sebagai pelindung  setiap perusahaan dalam resiko fungsi dari 

pengendalian meminimalkan dampak resiko dalam perusahaan. Pengendalian 

dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan maksudnya. Kategori tersebut 

adalah: 

“1.Pengendalian teknis (technical control) adalah 

pegendalian yang menjadi satu didalam sistem dan 

dibuat oleh para penyususn sistem selama siklus 

penyusunan sistem. 

2.Pengedalian formal mencakup penentuan cara 

berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang 

diharapkan dan pengawasan serta pencegahan 

perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. 

3.Pengendalian informal mencakup program-

program pelatihan dan edukasi serta program 

pembanguna manajemnen.”
7
 

  

Pengendalian dibuat oleh para penyusun sebagai penentu cara berperilaku, 

dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta 

pencegahan perilaku yang berbeda, jadi pengendalian dijadikan progam rencana 

perusahaan. 

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal  

Komponen utama sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam 

mengelola perusahaan, menujukan blok komponen yang terpenting dari suatu 

perusahaan, yaitu blok pengendalian ( control blok).  

                                                           
6
 Raymond McLeod, Jr. dan George P. Schell, 2007, Sistem Informasi Manajemen, Penerbit 

Salemba Empat, Jakarta, hal. 279. 
7
 Raymond McLeod, Jr. dan George P. Schell, Ibid, hal. 280-284. 
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Demi kelancaran jalannya sistem informasi, Perusahaan menyusus sistem 

pengendalian internal dalam rangka untuk membantu dalam pencapaian 

tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem 

pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan 

bahwa apa yang dilaporkan adalah benar – benar dapat  dipercaya dan dapat 

mendorong adanya efesiesi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijadikan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

“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.”
8
 

 

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang  mengatur, 

mengelola dan pengkontrol bagi organisasi, maupun perusahaan. Manajemen 

dalam menjalankan fungsinya  yang dapat mengamankan kekayaan perusahaan, 

memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar – benar dapat 

dipercaya dan dapat mendorong adanya efesiensi usaha serta dapat terus – 

menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan  sesuai  dari 

kebijakaan manajemen. 

“Pengendalian intern ( internal control) yaitu  suatu 

system pengendalian intern yang meliputi struktur 

organisasi beserta semua metode dan ukuran yang 

diterapkan dalam perusahaan”
9
  dengan tujuan 

untuk : 
                                                           

8
 Mulyadi, Loc, Cit.  hal. 163 

9
 Nugroho Widjajanto, 2001, System Informasi Akuntansi, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 18 
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1.Mengamankan aktiva perusahaan. 

2.Mengecek kecermatan dan ketelitian data 

akuntansi. 

3.Meningkatkan efesiensi, dan  

4.Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi 

oleh organisasi. 

 

Tujuan sistem pengendalian intern  terdapat 2 macam pengendalian intern, 

pengendalian intern akuntansi ( spak ) dan pengendalian intern  adminitratif ( 

spad). Pengendalian intern akuntansi lebih mengarah pengelolaan akuntansi, 

sedangkan  pengendalian intern  adminitratif lebih menunjukan kepatuhan 

mengenai kebijakan manajemen. 

“1. Pengendalian administratif 

Meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur 

dan catatan-catatan yang berkaitan dengan prosses 

pengambilan keputusan yang dengan pengesahan 

transaksi-trasnsaksi oleh manajemen. Pengesahan 

tersebut merupakan fungsi manajemen yang secara 

langsung dengan tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan perusahaan dan merupakan titik awal untuk 

menyusun pengawasan akuntansi atas transaksi-

transaksi. 

2.Pengendalian akuntansi 

Meliputi struktur organisasi, prosedur-prosedur dan 

catatan-catatan yang berkaitan dengan pengaman 

aktiva dan dipercayainya catatan financial dan 

konsekuensinya. organisasi, prosedur dan catatan-

catatan itu disusun untukmemberikan jaminan yang 

cukup dalam arti: 

a.Transaksi-transaksi dilaksanakan dengan 

pengesahan manajemen, secara umum maupun 

khusus 

b.Transaksi-transaksi dicatat untuk: 

-Memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima 

umumatau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk 

laporan tersebut. 
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-Menunjukan pertanggungjawaban atas aktiva 

(assets) 

c.Akses aktiva (aset) hanya diperbolehkan bila sudah 

sesuai dengan otorisasi yang diberikan manajemen. 

d.tanggungjawab aktiva  (menurut catatan) 

dibandingkan dengan aktiva yang ada pada setiap 

waktu tertentu dan pentingnya diambil tindakan yang 

diperlukan bila ada perbedaan-perbedaan.”
10

 

 

 Fungsi sistem pengendalian intern dalam koperasi agar terwujudnya tujuan  dari  

unsur –unsur sistem pengendalian intern.  

a. Menjaga keamanan harta milik KSP  

b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data 

akuntansi. 

c. Mengendalikan efesiensi dalam operasi. 

d. Membantu menjaga agar tidak ada yang 

penyimpanan dari manajemen. 

 Pelaku yang bertanggungjawab atas pengendalian intern akuntansi dalam 

koperasi, siapa yang bertanggungjawab atas pengembangan dan pengoperasian 

pengendalian intern akuntansi suatu perusahaan jika sebuah perusahaan dikelola oleh 

manajer professional, maka dalam perusahaan ini terdapat perusahaan antara pemilik 

dan pemimpin perusahaan. Pemilik menyerahkan pengelolaan kekayaannya kepada 

manajer professional tersebut, Demikian manajer professional berkewajiban untuk 

mempertanggungkawabkan hasil pengelolaan kekayaan tersebut kepada pemiliknya. 

Pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik perusahaan ini disajikan dalam 

laporan keuangan. 

                                                           
10

Sanyoto, Gondodiyoto, 2007, Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT, Penerbit 

Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 83 
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  Laporan keuangan merupakan alat pertanggungawaban manajemen puncak 

atas hasil pengelolaan terhadap kekayaan yang dipercayakan kepadanya oleh pemilk 

perusahaan.keandalan informasi yang disajikan.Tentunya dalam laporan keuangan 

baik atau tidaknya pengendalian intern akuntansi yang berlaku dalam perusahaan . 

Jika pengendalian intern akuntansi dirancang dan ditetapkan dengan baik oleh 

manajemen di dalam pengelolaan perusahaannya, maka laporan keuang disajiakan 

kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya.sistem 

pengendalian intern yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak 

terjamin keamaanya. Informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efesiensi tidak 

terjamin  dan kebijakan manajemen tidak dapat dipenuhi.  

 Maka,kesimpulan bahwa tanggungjawab untuk mengembangkan dan 

mengoperasikan pengendalian intern akuntansi yang baik dalam perusahaan adalah 

terletak di tangan manajemen puncak, karena di pundak merekalah tanggungjawab 

atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh pemilik.   

Sistem  pengendalian intern dalam perusahan dari struktur organisasi, 

metode, dan ukuran – ukuran yang dikoornasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan kendalan data akuntasi, mendorong efisiensi 

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  
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Demikian, sistem pengendalian intern lebih menekankan tujuan yang akan 

dicapai dari pada unsur – unsur yang membentuk sistem pengendalian intern itu 

sendiri. 

“1.Struktur organisasi yang memisahkan 

tanggungjawab fungsional secara tegas.  

Struktur organisasi merupakan kerangka 

(framework) pembagian tugas fungsional kepada 

unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan. Pembagian tanggungjawab dalam 

organisasi ini didasarkan pada prisip-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 wewenang untuk 

melaksanakan suatu kegiata-kegiatan pokok 

perusahaan. 

b.Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab 

penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu 

transaksi. 

2.Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 

memberikan   perlindungan cukup terhadap 

kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam 

organisasi, setiap transaksi hanya trjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang 

untuk menyetujui terjadinya transasksi tersebut. 

Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat 

sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 

otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

3.Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi setiap unit organisasi.Pembagian 

tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang 

dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak 

akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan 

cara-cara untuk menjamin praktik sehat dalam 

pelaksanaannya. Adapun cara-caranya adalah 

sebagai berikut: 

a.Pengunaan formulir bernomor urut 

tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang 

berwenang. 

b.Pemeriksaan mendadak (surprised audit). 
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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). 

e.Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan 

yang berhak. 

f.Secara periodik dilakukan pencatatan fisik 

kekayaan  dengan catatannya. 

      g.Pembentukan unit organisasi yang bertugas 

untuk mengecek      efektifitas unsur-unsur 

pengendalian intern yang lain. 

4.Karyawan yang sesuai dengan mutu dan 

tanggungjawabnya. 

Unsur ini merupakan unsur yang paling penting, karena 

jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur, unsur pengendalian lain dapat dikurangi sampai 

batas minimu, dan perusahaan tetap mampu 

menghasilkan pertanggungjawabkan keuangan yang 

dapat diandalkan. 

Untuk mendapatkan karyawan tersebut maka ada caranya, 

yaitu: 

a.Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan 

yang dituntut oleh pekerjaannya. 

b.Pengembangan pendidikan karyawan selama 

menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan 

tuntutan perkembangan perkerjaannya.”
11

 

 

Komponen pengendalian internal merupakan suatu proses untuk 

menghasilkan pengendalian yang memadahi. Agar tujuan pengendalian tercapai, 

perusahaan harus mempertimbangakan komponen – komponen pengendalian 

internal. Suatu model pengendalian yang disebut COSO(the Committe of 

Sponsoring Organizations). COSO merupakan lembaga yang menerbitkan 

laporan berjudul Internal Control-Integrated Freamework pada tahun 1992. 

Kelembagaan COSO terdiri dari wakil dari berbagai organisasi AICPA (American 

Institute of Certifiad Public Accountants), AAA (American Accounting 

                                                           
11

Mulyadi, Op.Cit.,hal 165-171. 
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Association), the Institute of Internal Auditor, the Institute of Manajemen 

Accountants, dan the Financial Executives Institute. COSO memiliki tujuan 

utama adalah: 

“1. Menetapkan definisi pengendalian intern yang 

dapat memenuhi kebutuhan bernagai pihak, dan 

2. Menetapkan suatu standar yang dapat digunakan 

oleh bisnis dan entitas lainnya sebagai acuhan 

dalam menetapkan pengendalian intern mereka dan 

menentukan bagaimana memperbaikinya.”
12

 

 

Proses pengendalian menurut COSO dipengaruhi oleh pihak-pihak yang 

bertanggungjawab atas Sistem pengendalian intern dan perannya seperti Dewan 

Direksi, Manajemen, serta seluruh staff dan karyawan. 

 Menurut COSO terdapat lima komponen struktur pengendalian intern yang 

saling berkaitan, yaitu: 

“1. Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu 

organisasi, mempengarhui kesadaran tentang pengendalian 

kepada orang-orangnya.ia merupakan landasan bagi 

komponen- komponen pengendalian lainnya, dengan 

menciptakan disiplin dan struktur. 

2.     Perhitungan Resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 

identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu 

perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan 

keuangan yang disajikan secara sesuai dengan prinsip 

akuntansi berlaku umum. 

3.     Informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan tujuan 

pelaporan keuangan, yang mencakup system akuntansi, 

terdiri dari metoda dan catatan –catatan yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, menggabungakan, menganalisis, 

menggolongkan, mencatat,dan melaporkan transaksi 

perusahaan( termasuk pula kejadian- kejadian dan kondisi) 

dan menyelengarakan pertanggumnjawaban atas aktiva dan 

kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut 

pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan 

                                                           
12

Al-Haryono Yusuf, 2004, Auditing (Pengauditan) Buku 1, STIE YKPN, Yogyakarta, hal. 

251 
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tangungjawab masing- masing individu berkenaan dengan 

struktur pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 

4.   Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah 

dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah 

dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas 

pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan pada 

berbagai jenjang organisasi dan fungsi. 

5.  Pemonitoran(monitoring) adalah suatu proses penilaian 

kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang 

masa. Hal itu menyangkut penilaian tentang rancangan dan 

pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat 

untuk setiap periode waktu tertentu, untuk menentukan 

bahwa SPI telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki 

dan bahwa modifikasi yang diperlukan karena adanya 

perubahan – perubahan kondisi telah dilakukan”
13

 

 

 

2.2 Hakekat koperasi 

2.2.1  Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Cooperation. Sedangkan 

cooperation berasal dari dua kata yaitu co artinya bersama dan operation 

artinya usaha, jadi koperasi mengandung arti usaha bersama. koperasi menurut 

Undang-undang No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:  

“Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh 

orang perorangan atau badan hukum koperasi, 

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal untuk menjalankan usaha yang 

memenuhi  aspirasi dan kebutuhan bersama 

dibidang ekonomi social dan budaya sesuai dengan 

nilai dan prinsip koperasi”.
14

 

 

                                                           
13

Al-Haryono Yusuf, Ibid, hal. 257-270. 
14

 Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/bahasa-indonesia.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/01/inggris.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/01/kata-pengantar.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/01/usaha-energi-daya.html
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 Koperasi merupakan bentuk suatu organisasi yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan menggunakan usaha 

bersama. Pengertian koperasi menurut Entri Sulistari sebagai berikut:  

“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”.
15

 

 

Sedangkan berdasarkan karakteristik koperasi yang termuat dalam 

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27, Koperasi didefinisikan sebagai: 

 “Badan usaha yang mengkoordinisir pemanfaatan 

dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 

anggotanya atas dasar prinsip-prinsi koperasi dan 

kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf 

hidup anggota pada khususnya, dan masyarakat 

pada umumnya.
16

  

Koperasi  hampir tidak dapat dibedakan, namun bila dicermati lebih teliti, 

akan tampak adanya perubahan yang cukup mendasar antara koperasi dengan 

bentuk – bentuk perusahaan lainnya. Berikut akan membahas ciri – ciri dari 

koperasi : 

“1.Dilihat dari segi pelakunya koperasi ialah 

organisasi ekonomi yang beranggotakan orang- 

orang yang pada umumnya memiliki ekonomi yang 

terbatas, yang akan secara sukarela menyatukan  

dirinya di dalam koperasi. 

                                                           
15

 Sulistari, Entri ,loc.cit..hal. 16 

16
 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002, Penerbit Salemba 

Empat.  
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2.Dilihat dari tujuan usahanya koperasi pada 

dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan 

dan meningkatkan kesejahteraan ekonomipara 

anggotanya. 

3.Dilihat dari segi hubungan dengan Negara, peran 

koperasi dalam perekonomian suatu Negara akan 

sangat ditentukan oleh system perkonomian dan 

system politik yang dianut oleh Negara yang 

bersangkutan”
17

. 

 

Koperasi yang merupakan bagian dari badan usaha yang  memiliki 

pemahaman berbeda dengan badan usaha lain. Badan usaha lain terdapat beberapa 

aspek. Di bawah ini disajikan perbedaan tersebut meliputi delapan dimensi, Pada 

tabel berikut : 

Tabel 2.1 Perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lain 
Dimensi  Perorangan  Firma PT Koperasi 

Pengguna jasa Bukan 

pemilik 

Umumnya 

bukan 

pemilik 

Umumnya bukan 

pemilik 

Umum/ anggota 

Pemilik usaha Individu Sekutu 

usaha 

Pemegang saham Anggota 

Yang punya hak 

suara 

Tidak perlu Para sekutu Pemegang saham 

biasa 

Anggota 

Pelaksanaan 

voting 

Tidak perlu Biasanya 

menurut 

besarnya 

modal 

penyertaan 

Menurut besarnya 

saham yang 

dimiliki RUPS 

Satu anggota 

satu suara dan 

tidak boleh 

diwakilkan 

Penentuan 

kebijaksanaan 

Orang yang 

bersangkutan 

Para Sekutu Direksi Pengurus 

Balas jasa 

terhadap modal 

Tidak 

terbatas 

Tidak 

terbatas 

Tidak terbatas Terbatas 

Penerima 

keuntungan 

Orang yang 

bersangkutan 

Para sekutu 

proporsional 

Pemegang saham 

secara 

proporsional 

Anggota sesuai 

jasa / partisipasi 

Yang 

bertanggungjawab 

terhadap rugi 

Pemilik Para sekutu Pemegang saham 

(sejumlah saham 

yangdi miiki) 

Anggota( 

sejumlah modal 

equity) 

Sumber: Drs, Subandi, 2011, Ekonomi Koperasi(Teori dan Praktik, Penerbit Alfabeta, 

Bandung, hal.106. 

                                                           
17

 DRS.Subandi, M.M, Ekonomi koperasi(Teori dan Praktik), alfabeta, Bandung.hal 25-26 
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Koperasi yang berjalan mempunyai sikap proposional untuk memajukan 

atau meningkatkan hasil yang dicapai. Padangan ini dapat dinyatakan dengan 

melihat, meneliti, menganalisis, dan mengambil keputusan atas laporan yang telah 

disampaikan. Laporan sebagai dasar untuk mengambil keputusan,baik untuk 

mengendalikan atau mengarakan, biasanya berbentuk laporan akuntansi dan 

statistik. Laporan dalam koperasi perlu adanya sistem pengendalian intern. 

2.3  Sistem Pengendalian Pada Koperasi 

Suatu koperasi yang telah berjalan hendaknya mempunyai pandangan dan 

sikap professional untuk memajukan atau meningkatan hasil yang akan dicapai.Di 

dalam manajemen, koperasi harus mempunyai pandangan  serta sikap  mengenai 

dengan melihat, menganalisis dan mengambil keputusan atas laporan yang akan 

disampaikan. 

Laporan yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, 

baik mengendalikan. Laporan perlu ada pemeriksaan yang terus berlanjut, 

dianalisis dan dibuat catatan yang disebut sistem pengendalian intern. 

Koperasi harus mempunyai system pengendalian intern yang baik untuk 

enjaga kepercayaan publik. Sistem pengendalian intern dapat mengamankan 

sumber – sumber dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefesienan dan dapat 

meningkatkan pelaksanaan kebijakan badan koperasi. 
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Sistem pengendalian akan berada  dan mempengaruhi semua kegiatan usaha. 

Berikut ini beberapa alasan perlu adanya SPI. 

“1. Luas dan ukuran kesatuan usaha kesatuan 

usaha yang menjadi begitu kompleks dan meluas 

sehingga manajemen harus  mempercayai berbagai 

macam laporan- laporan dan analisis-analisis untuk 

mengendalikan operasi secara efektif. 

2.pengawasan dan penelaahan pada system 

pengendalian intern yang baik mampu melindungi 

kelembahan manusia dan mengurangi kemungkinan 

kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi. 

3.adalah tidak praktis apabila auditor atau  

pemeriksa untuk memeriksa secara keseluruhan dan 

keterbatasan uang jasa (fee) tanpa mempercayai 

system pengendalian intern(SPI).”
18

 

Sistem pengendalian intern yang digambarkan diatas, sistem pengendalian 

internal mempunyai peran besar dalam menjaga kesehatan dari koperasi. Untuk itu 

sistem pengendalian internal pada koperasi harus baik. 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu dalam Pengendalian intern yang menunjang 

keberhasilan KSP Pamardi utomo yang merupakan sebuah badan usaha, 

ditunjukan dengan adanya penelitian tentang pengaruh efektivitas sistem 

pengendalian internal terhadap badan usaha selain yaitu dalam penelitian Parno 

(2005) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap 

Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota 

Semarang. Hasil dari penelitian ini menjukan bahwa keberhasilan usaha KPRI di 

Kota Semarang dipengaruhi oleh efektifitas sistem pengendalian intern.  

 

                                                           
18

 Tut, Trisnawani,2009.Akuntansi untuk koperasi dan Ukm ,Salemba Empat,Jakarta,hal 10. 
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Dalam penelitian ini mengunakan penelitian kuantitatif dengan populasi 

berjumlah 63 KPRI dan sampel 16 KPRI. Penelitian ini mengunakan data 

gabungan antara cross section data  dan time series. Teknik pengumpulan data 

mengunakan angket, metode dokumentasi dan metode wawancara. Adanya 

penelitian ini, maka pelaksanaan sistem pengendalian intern  KSP Pamardi Utomo 

akan sangat penting demi tercapainya keberhasilan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian efektivitas pengendalian Internal 

pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Eka Sakti Salatiga 

(Muziarizqi, 2012). Jenis penelitian ini adalah deskriptif studi kasus dengan 

prosedur pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.  

Peneliti mencoba mengukur tingkat efektivitas pengendalian internal 

pemberian kredit dengan mengunakan pendekatan yang merupakan 4 unsur sistem 

pengendalian internal dalam teori Mulyadi, yang hasilnya menunjukan bahwa 

pemberian kredit agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Eka Sakti telah 

efektif, hal ini ditunjukan oleh tercapainya tujuan organisasi atas pemberian kredit 

agribisnis. 

Penelitian ini mengacu pada pengaruh struktur pengendalian intern terhadap 

kelancaran pengenbalian kredit pada koperasi simpan pinjam di kota denpasar 

(Lukyta saraswati) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh struktur pengendalian intern terhadapa kelancaran pengembalian kredit 

pada koperasi simpan pinjam di kota denpasar. Data yang digunakan dalam 

penelitian dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa penilaian kesehatan 

koperasi dan data primer beruopa jawaban responden dari pengumpulan data 
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kuisioner. Penelitian ini menggunakan metode purposive. Sampling dalam 

penentuan sampel. Terdapat  ada 34 sampel yang memenuhi kriteria. Penelitian 

ini mengunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya. 

Dimana hasil penelitian menunjukan variable lingkungan pengendalian dan 

informasi komunikasi berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian 

kredit sedangkan penilain risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan tidak 

berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit pada koperasi simpan 

pinjam di kota Denpasar. 

2.5 Kerangka Berfikir Penelitian 

Koperasi sangat membutuhkan  sistem pengendalian intern untuk 

mengamankan kekayaan yang  dimiliki oleh sebuah organisasi. Pengendalian ini 

dapat dilihat dari sistem pengendalian internal yang  terdapat 2 macam 

pengendalian intern, pengendalian intern akuntansi (Spak) dan pengendalian 

intern  adminitratif ( Spad). Pengendalian intern akuntansi lebih mengarah 

pengelolaan akuntansi, sedangkan  pengendalian intern adminitratif  lebih 

menunjukan kepatuhan mengenai kebijakan manajemen tersebut. 
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Penelitian  Sistem Pengendalian Intern pada KSP koperasi Pamardi Utomo, 

penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran 

– ukuran yang dikoordinasikan untuk menaga kekayaan organisasi, mengecek  

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan dipatuhinya 

kebijakan manajemen. 

Veritifikasi yang didapatkan di koperasi mengenai prosedur, harus dialankan 

Pelaksanaan, kompeten dengan wewenang yang memadai, pemisahan tugas yang 

dipamahami oleh rencana organisasi prosedur pencatatan akuntansi, praktek yang 

sehat, pelaksana, dan telaah secara berkala.  

 

DESKRIPSI DAN VERITIFIKASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  

DI KSP PAMARDI UTOMO UNIT UNGARAN 

Pemaknaan SPI di Pamardi Utomo Unit Utomo 

SPad SPak 

 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. 
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang sesuai dengan mutu dan tanggungjawabnya. 
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Maka data yang diperoleh dari veritifikasi akan diterapkan ke dalam 2 

macam sistem pengendalian intern, sistem pengendalian akuntansi yang 

muncul unsur – unsur sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

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

organisasi. 

4. Karyawan yang sesuai dengan mutu dan tanggungjawabnya. 

Mengenenai unsur- unsur  terkandung  dalam sistem pengendalian 

Intern akan  menunjang pencapaian tujuan yang diharapkan.  

 

 


