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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil  KSP Pamardi Utomo 

Koperasi simpan pinjaman bina usaha Pamardi Utomo atau lebih dikenal 

dengan nama KSP Pamardi Utomo pada awal usahanya merupakan sebuah 

koperasi karyawan sebuah yayasan pendidikan “Pamardi  Utomo” yang berdiri di 

Semarang pada tahun 1969 dengan badan hukum nomor 7386/BH/VI/1969 

Tanggal 10 juli 1969. Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo didirikan oleh 

Bapak Sutoro, SH., MM., MBA.  Berkantor pusat di Jalan Arteri Soekarno Hatta 

No.102, Semarang, Jawa Tengah.  

Seiring dengan kemajuan  dan perkembangan yang dicapai, untuk 

memperluas area pelayanan anggota, KSP Pamardi Utomo kemudian berdiri 

secara mandiri  pada tahun 1990 dengan akta perubahan anggaran dasar (PAD) 

no. 7386a/BH/VI/1990 tanggal 25 September 1990. dan dalam kurun waktu 15 

tahun sejak berdiri secara mandiri, KSP Pamardi Utomo memperoleh izin 

membuka  kantor cabang atau unit dalam skala nasional melalui surat keputusan 

menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia 

dengan badan hukum nomor 61/ PAD/MENEG.I/IV/2005 tanggal 19 april 2005. 
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Salah satu dari sekian banyak koperasi jasa keuangan yang berada di 

wilayah provinsi jawa tengah, KSP Pamardi Utomo dapat dijadikan contoh 

keberhasilan dalam memperdayakan ekonomi kerakyatan yang  dibangun dengan 

pondasi awal kemandirian dari pengurus dan seluruh anggotanya.  

Keberhasilan tersebut dapat dilihat segi meningkatnya usaha dan tingkat 

kepercayaan anggota maupun calon anggota kepada KSP Pamardi Utomo  serta 

banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap sebagai salah satu wujud membantu 

pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. KSP Pamardi 

Utomo yang mempunyai visi “Mewujudkan KSP pamardi utomo sebagai lembaga 

keuangan mikro yang mandiri tangguh, sehat, aman dan terpercaya”. Di sertai  

tujuan pokok dan fungsi yaitu : 

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

2. Mensukseskan ekonomi rakyat dengan meningkatkan produktfitas. 

koperasi  yang berkualitas dan berkuantitas secara optimal. 

3. Membantu pemerintah dalam sektor perekonomian terutama untuk usaha 

mikro kecil dan menengah. 

4. Membantu pemerintah dalam mengatasi jumlah pengangguran dan 

kemiskinan dengan meyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. 
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Adanya  Produk dan Pelayanan yang disediakan oleh koperasi dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 Produk Dan Pelayanan Di KSP Pamardi Unit Ungaran 

Simpanan Pinjaman 

 Simpanan Masyarakat 

koperasi. 

 Pinjaman mikro kecil. 

 

 Simpanan Berjangka  

 

 Pinjaman mikro intra & 

mikro ekstra. 

 Simpanan hari Raya  

 

 Pinjaman mikro 

komersial. 

 Simpanan investasi 

berjangka  

 

 Pinjaman mikro bisnis.  

 

 Gebyar Arbiah. 

 

 Pinjaman Musiman. 

 

 

Produk dan pelayanan yang ada memiliki prosedur tertentu, atas pelayanan 

jasa keuangan seperti ketentuan umum, persyaratan pengajuan pinjaman yang 

harus dipenuhi oleh calon anggota maupun anggota. Berkaitan  Produk dan 

Pelayanan, Maka koperasi menggunakan   Metode  Pelayanan sebagai berikut : 

• Intra Service  

Metode pelayanan kepada anggota dan calon yang dilakukan 

dengan cara memberikan pelayanan secara langsung di kantor 

cabang pembantu. 
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•  Extra Service 

Metode pelayanan kepada anggota dan calon anggota  yang 

dilakukan dengan cara jemput bola atau mengunjungi tempat 

tinggal atau tempat usaha dari anggota, calon anggota. 

KSP Pamardi Utomo unit Ungaran melayani jasa keuangan untuk 

meningkatkan kesejahteran masyarakat. Pelayanan  ini tidak lepas dari organisasi. 

Struktur organisasi  KSP Pamardi Utomo dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSP Pamardi Utomo Unit Ungaran 

 

No.  Jabatan  Uraian Pekerjaan   

1.  Pimpinan a. Mengembangkan , mengawasi dan melaksanakan control 

terhadap semua kegiatan operasional sehari – hari yang berada 

dibawah pengawasanya dan memastikan telah berjalan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

b. Mengawasi dan mengikuti perkembangan pinaman yang telah 

diberikan kepada nasabah. 

c. Apabila dipandang perlu yang terkait langsung dengan 

permohonan suatu kredit,melakukan pengecekan langsung baik 

Pimpinan 

Unit/Cabang 

 
Kepala Divisi 

Anim 

Marketing Teller 

Kasir 
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sendiri maupun bersama-sama dengan petugas analisis kredit 

untuk memastikan kelayakan atas calon pemimpin. 

d. Berfungsi memeriksa (checker) kegiatan operasional lapangan 

yang menyangkut data dan alamat nasabah, pinjaman yang 

diberikan, angsuran pinjaman, slip-slip atau bukti- bukti 

pendukung untuk pembukuan maupun laporan – laporan yang 

dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditentukan 

dengan memastikan bahwa pembuatan (maker), pengecekan 

(checker) terlaksana dengan konsekuen. 

e. Setiap saat memriksa atau melakukan kontrol , mengawasi serta 

memastikan bahwa semua system dan prosedur dalam kegiatan 

operasional pinjaman telah sesuai dengan prosedur yang benar 

dan yang telah ditetapkan 

f. Mengawasi , mengontrol mengatur, mengarahkan serta 

memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit dan 

penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan dengan melakukan cross check ke lapangan 

2.  Marketing  a. Menawarkan produk pinjaman mingguan KSP Pamardi Utomo 

b. Melayani anggota, calon anggota dan masyarakat umum yang 

ingin menggunakan, akan menggunakan dan telah menggunakan 

produk pinjaman mingguan dengan menggunakan system 

pelayanan jemput bola  

c. Memeriksa secara cermat dan teliti atas suatu aplikasi pemberian 

pinjaman yang telah disiapkan oleh bagian administrasi beserta 

kelengkapan sebelum dimintakan persetujuan ke pimpinan atau 

manajer 

d. Mengawasi dan melaksanakan control terhadap semua kegiatan 

pelayanan extra sehari –hari dalam resort yang menjadi 

tanggungjawab tugasnya dan memastikan te;lah beralan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan 

e. Mempunyai anggota binaan dan mencatat dlam pembukuan 

f. Merealisasikan target DROP pinjaman yang telah ditetapkan oleh 

manajer 
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g. Menarik angsuran dan bertanggungawab  terhadap kredit macet 

h. Menangani dan mengatasi angsuran pinaman yang bermasalah 

i. Membuat laporan yang dibutuhkan manajemen berkaitan dengan 

segala aktivitas pekerjaanya  

3 Teller  a. Memberikan layanan informasi kepada nasabah 

b. Menerima pengajuan pinjaman 

c. Menerima pembukuan rekening simpanan  

d. Menyiapkan aplikasi pengauan pinjaman 

e. Menyiapkan aplikasi pembukuan rekening simpanan 

f. Melakukan pencairan pinjaman 

g. Menerima setoran angsuran pinjaman  

h. Menerima setoran simpanan 

i. Menerima pencairan atau penarikan tabungan  

j. Pemelihara berkas- berkas angunan pinaman(BPKB/setrifikat) 

k. Mengawasi dan mencatat data keluar masuk berkas – berkas 

angunan pinjaman 

l. Melakukan pengecekan pengeluaran dari unit 

m. Memeriksa secara cermat dan teliti atas bukti-bukti setoran dan 

setoran sebagai dasar penerapan fungsi control. 

n. Melakukan control dan monitoring terhadap setoran pinjaman dan 

simpanan  

o. Melaksanakan tugas –tugas lain untuk mendukung dan 

memperlancar tugas menjadi tanggung jawab atas permintaan 

tertulis maupun lisan oleh manajemen. 

4 Kasir  a.  Menerima setoran tunai dari petugas dinas lapangan  

b. Menrima setoran tunai dan staff operasional 

c. Membuat laporan transaksi ali=ur kas dan krdit 

d. Memberikan laporan pengeluaran atau butki – bukti pengeluaran 

tunai. 

e. Memrikasa secara cermat dan teliti atas butki – bukti setoran dan 

slip setoran sebagai dasar penerapan fungsi control 

f. Mampu memberikan data- data setoran yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahanya. 
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g. Setiap saat memeriksa atau melakukan control, ,mengawasi serta 

memastikan bahwa setoran tunai yang diterima telah sesuai 

dengan prosedur yang benar 

h. Membuat laporan tertulis baik berupa laporan harian maupun 

laporan bulanan dengan disertai slip atau butki pendukung untuk 

pembukuan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

5 Kepala 

divisi 

a. Membuat agenda survey dan memeriksa kelengkapan surat- 

surat yang dibutuhkan sebagai syarat pengauan pinjaman 

b. Melekukan survey lapangan: untuk memperoleh data 5 c= 

character, capital, condition, capacity dan collateral terhadap 

setiap permintaan pinjaman dari nasabah yang diajukan oleh 

petugas marketing 

c. Membuat laporan hasil survey dan laporan –laporan pendukung 

lainnya yang berkaitan dengan tujuannya. 

d. Mampu memberikan data- data survey yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahanya sebagai dasar realisasi 

pemberian pinjaman 

e. Memriksa secara cermat dan teliti atas suatu aplikasi pemberian 

pinjaman yang telah disiapkan oleh bagian administrasi beserta 

kelengkapannya sebelum dimintakan persetuuannya ke 

pimpinan atau manajer. 

f. Melaksanakan tugas –tugas lain untuk mendukung dan 

memprlancar tugas yang menadi tanggungjawab atas permintaan 

tertulis maupun lisan oleh mannjemen. 

6 Anim a. Mengerakan semua pembukuan 

b. Mengerjakan semua administrasi pinjaman 

c. Mengerjakan semua administrasi simpanan 

d. Mengolah data setoran atau angsuran pinjaman 

e. Mengolah data setoran simpanan 

f. Mengerjakan rekapitulasi keuangan 

g. Mengajukan ACC kepada manager untuk realisasi pinaman 

h. Mempersiapkan dan membuat agenda tagihan pinjaman 

i. Mempersiapkan berkas –berkas realisaisi pinjaman 
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j. Mempersiapkan berkas- berkas  realisasi simpanan 

k. Merealisasikan pinjaman atau pengajuan baru yang telah di ACC 

l. Melakukan pengecekan saldo pinjaman 

m. Melakukan pengecekan saldo simpanan 

n. Memriksa secara cermat dan teliti atas buti bukti setoran dan slip 

slip setoran sebagai dasar penerapan fungsi control 

o.  Membuat laporan tertulis baik berupa laporan harian maupun 

laporan bulanan dengan disertai slip atau butki pendukung untuk 

pembukuan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 

4.1.2 Deskripsi Sistem Pengendalian Intern Pada KSP Pamardi Utomo Unit   

Ungaran 

Pentingnya keamanan harta, menunjukan bahwa KSP Pamardi Utomo ini 

memerlukan sistem pengendalian intern yang baik. Sumber dana diperoleh 

berasal dari kantor pusat koperasi. Masukan dana  diberikan melalui bendahara, 

Bendahara bertugas sebagai kasir yaitu menerima dan mengeluarkan kas. Serta 

pembukuan, bukti transaksi yang akan dibukukan dam disimpan oleh bendahara.  

Koperasi  mempunyai 2 (dua) transaksi keuangan yaitu penerimaan kas dan 

pengeluaran kas dalam pengelolaan keuangan. Ada prosedur dalam 

melaksanakan transaksi- transaksi ini sbb: 

1. Penerimaan kas. 

a. Penerimaan kas dari kantor pusat, diotorisasi oleh bendahara 

pelaksana sebagai kasir.  Pimpinan dan Bendahara  akan 

menerima tanda bukti kwitansi dan ditandatanganinya yang 

diperoleh dari kantor pusat. Bukti kwitansi ditunjukan oleh 

gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Bukti Kwitansi Penerimaan 

      

b. Penerimaan kas dari bunga kredit, diotoritas oleh bendahara  

sebagai kasir. 

c. Penerimaan kas dari pendapatan admin, diotoritas oleh 

bendahara sebagai kasir. Pendapatan karena adanya biaya 

admin peminjam kredit. 

2. Pengeluaran kas. 

a. Pengeluaran kas untuk biaya umum seperti biaya telepon, biaya 

listrik, biaya Koran, biaya bensin, biaya perbaikan motor, biaya 

kesehatan karyawan dan uang makan karyawan dsbnya. 

b. Pengerluaran kas untuk kewajiban pusat ( setor pusat) yang 

disetorkan sesuai target dapat di cicil dari sehari atau 

perminggu sesuai pemenuhan tercapai. 

c. Pengeluaran kas untuk gaji karyawan. 

d. Pengeluaran kas untuk jasa simpan, deposito , sukarela. 

e. Pengeluaran kas oleh bendahara pelaksana  akan disertai 

dengan pembuatan kwitansi untuk dilampirkan.  
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Bukti kwitansi dengan ini akan ditandatangani oleh bendahara pelaksana 

maupun pimpinan. Bila pengeluaran kas kecil atau pengeluaran rutin cukup 

bendahara untuk menandatangani bukti kwitansi. Sedangkan uang kas yang 

dikeluarkan di luar dugaan untuk menandatangani bukti kwitansi harus dari 

keduabelah pihak yaitu dari pimpinan maupun bendahara. Bukti kwitansi 

ditunjukan oleh gambar di bawah ini: 

Gambar 4.3 Bukti Kwitansi Pengeluaraan 

 

KSP Pamardi Utomo Pusat  melaksanakan pemeriksaan keuangan untuk 

menjaga keamanan harta. Pemeriksaan keuangan secara rutin setiap hari 

dilakukan yang dilihat melalui pelaporan laporan keuangan. Dilaksanakan setiap 

hari nampak pada via online . Serta pemeriksaan dilakukan oleh auditor intern 

kantor pusat 1 tahun sekali. 

Koperasi mengalami pengembangan sistem dalam pengoperasiannya serta 

fasilitas pengelolaan data. Pada awalnya mulai dari manual berkembang menjadi 

manual dan sistem komputerisasi sampai sekarang. Semua sistem yang ada di 

Koperasi difasilitasi oleh kantor pusat. Sistem komputerisasi  terdapat tim IT nya 

sendiri. 

Berkaitan dengan sistem komputerisasi yang digunakan sebagai pelaporan 

keuangan. Laporan yang dilaporakan dari unit ke pusat, yaitu rencana kerja yang 
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menyusun pimpinan,kas yang ada, pengeluaran biaya-biaya, laporan keuangan 

serta rekaptulasi. 

KSP Pamardi Utomo terdapat  memberikan waktu cuti kepada staff 

karyawan selama 12 hari  ditambah cuti bersama per tahun.  Cuti yang diberikan 

seperti: Cuti menikah,cuti melahirkan dsbnya. Koperasi juga memberikan bonus 

pada karyawan pada saat mencapai prestasi mendapatkan target yang sudah 

ditetapkan. 

KSP Pamardi Utomo memiliki 3 teller, 1 kasir, 8 marketing, 1 staf admin, 1 

kepala divisi, 1 kepala cabang. Karyawan  di Koperasi terdapat perputaran  

jabatan(job disk), perputaran jabatan tidak terstruktur tiap tahun atau terdapat 

jangka waktu.  

Perputaran sesuai kejadian apabila di unit lain ada kekurangan karyawan. 

Serta perputaran jabatan dapat terjadi bila ada slah satu karyawan cuti atau 

mengundurkan diri dsbnya. 

KSP Pamardi Utomo, setelah terjadinya kesepakatan antara pihak pemohon 

maupun anggota atau calon anggota. Maka pihak Koperasi akan menyediakan 

bukti transaksi. Bukti transaksi berikut ini yang dipergunakan untuk para anggota 

atau calon anggota yang ingin menyimpan uangnya sesuai produk simpanan. 

Bukti transaksi dapat dilihat gambar  4.4. 
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 Gambar 4.4 Bukti Transaksi  Penarikan 

 

Sedangkan bukti transaksi berikut ini yang dipergunakan untuk para 

peminjam yang ingin melakukan pinjaman uang ke Koperasi. Bukti tranksaksi 

dapat dilihat pada gambar  di bawah ini. 

Gambar 4.5 bukti transaksi  setoran 

 

 Bukti transaksi slip setoran maupun slip penarikan mempunyai rangkap 3 

,warna putih akan dikirimkan ke pusat, warna  kuning untuk pengarsipan dan 

warna merah diberikan ke calon anggota atau anggota dan  peminjam. Pemberian 

nomor pada bukti transaksi, memberikan nomor urut tapi belum tercetak, maka  

dalam pelaksanaan penulisan ini  masih   dianggap manual, belum tercetak dalam 

komputer.Langkah- langkah peminjam menjadi anggota terlebih dahulu, 

mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi form pinjaman setelah itu 

permohonan aplikasi merupakan hasil dari analisis digunkan kredit. 



47 

 Setelah itu laporan ananlisis diserakan kepada laporan komite yang bertugas 

menentukan lolos atau tidaknya  peminjam. Pembukuan dilakukan dari staff 

peminjam  lalu teller dan terakhir kasir. 

 Pencairan dana sebelumnya akan melakukan perjanjian kredit terlebih 

dahulu. Perjanjian kredit ini merupakan pengikat persetujuan kredit. Pencairan 

dana seberapa besar dan yang dicairkan sesuai dengan jaminan yang 

dipertanggungjawabkan. 

Proses pinjaman terdapat pengajuan awal  melalui tahap pertama marketing   

memasarkan produk simpanan kepada masyarakat setelah disetujui,  staff akan 

bekerja menerima pengajuan calon anggota  selanjutnya  akan  anim analisis 

monetering  bertugas sesuai  job disk  setelah dari pihak anim mengecek semua 

dari pihak calon anggota selanjutnya kas penerimaan setelah melewati semua 

tahap akhir  pimpinan yang akan memutuskan setuju atau tidaknya. Pembukuan 

yang dilakukan staff peminjaman lalu teller setrelah itu kasir.  

Pinjaman dapat dikatakan kredit macet, bila sudah melewati masa jatuh 

tempo atau 4 kali telat angsuran. Maka terjadi kredit macet dari pihak koperasi 

pusat akan menugaskan tim lelang atas suatu jamianan. Tim pelelangan dan Tim 

KPM  sudah mempunyai ketentuan bagaimana melaksanakan tugasnya. 

Karyawan merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan tujuan koperasi, 

Karyawan mampu melayani yang terbaik bagi anggota dan calon anggota dalam 

mengakses modal untuk meningkatkan usahanya, Karakter yang kuat, dan 

tanggung jawab yang dilandasi dengan penuh kejujuran dedikasi tinggi,- 
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 Disiplin dan loyalitas di dalam mengelola organisasi dengan 

mengedepankan pikiran positif dalam menghasilkan prestasi dan karya nyata. 

Namun masih ditemukan kecurangan pada karyawan, yang sering banyak ditemui 

di bagian marketing luar. 

Adanya kecurangan dipihak marketing luar, cara untuk mengatasinya dari 

pihak KSP Pamardi Utomo akan member sanki atas perbuatan yang dilakukan. 

Kasus Ini, bila dengan cara penyelsaian secara kekeluargaan belum bisa 

terselsaikan. Maka akan lanjut di jalur hukum. 

Perekrutan karyawan demi untuk kemajuan organisasi dilaksankan oleh 

KSP Pamardi Utomo Pusat. Proses seleksi karyawan, pelatihan  terhadap 

karyawan semua dilaksanakan oleh KSP Pamardi Pusat. Peningkatan jumlah 

karyawan dari tahun ke tahun  yaitu bukti nyata peran serta Koperasi dapat 

membantu upaya pemerintah  mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan 

dengan membuka lapangan kerja baru bagi  masyarakat. KSP Pamardi Utomo 

membuka kantor cabang di wilayah provinsi jawa tengah, provinsi Yogyakarta 

untuk mengemangkan  jaringan operasional. 

KSP Pamardi Utomo sering mengadakan acara zakat pembagian zakat dan 

buka puasa bersama anak yatim, mengikuti event pameran dalam rangka 

mensosialisaikan produk, melaksanakan rapat pimpinan maupun diklat secara 

rutin dan berkesinambungan demi meningkatkan profesionalisme layanan jasa 

keuangan serta rapat manajemen pusat untuk membahas rencana kerja dan RAPB  

yang dilaksanakan maupun tahun berikutnya. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Sistem Pengendalian Administrasi 

KSP Pamardi Utomo dalam pelaksanaan terdapat 2(dua) unsur yang  

mempengaruhi sistem pengendalian administrasi, yaitu segi organisasi dan 

kebijakan. Berikutnya penjabaran sistem pengendalian administrasi. 

1.  KSP Pamardi Utomo memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan secara jelas memisahkan fungsi – fungsi pencatatan, 

pelaksanaan, pengawasan serta job describtion. Pemisahan tugas digunakan 

untuk menghindari penyimpangan keuangan maupun perbedaan laporan, 

karena lebih dari satu orang yang melaksankan.serta tanggung jawab setiap 

karyawan harus memegang  teguh prinsip-prinsip koperasi dan berdasarkan 

peraturan yang ada. 

2. Sistem pengendalian intern melaksanakan setiap transaksi dengan otorisasi 

dari karyawan yang mempunyai wewenang dalam bentuk penandatanganan 

bukti transaksi. KSP Pamardi Utomo mempunyai sistem pemisahan tugas 

yang sesuai rencana organisasi. Pemisahan tugas merupakan rencana efektif 

untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Adanya pemisahan tugas 

yang mempermudah dalam fungsi operasi, penyimpanan, dan pencatatan 

pemisahan fungsi tidak berarti maupun berguna, bahwa koordinasi 

ditiadakan tanggung jawab tiap bagian. Sistem pengendalian intern bersifat 

memperoleh efesiensi dan mencapai tujuan ketaatan terhadap kebijksanaan 

pimpinan yang tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan. 
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3. Pemeriksaan data merupakan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan 

setiap hari maupun 1 tahun sekali. Pemeriksaan setiap hari nampak pada 

saat pengiriman laporan keuangan setiap hari. Pemeriksaan dilakukan 

secara via online. Apabila terjadi kesalahan data maka akan didatangkan 

pemeriksaan mendadak langsung dari kantor pusat. Tujuan pemeriksaan 

dilakukan  untuk mengecek, kesesuaian data yang ada dan data yang 

dilaporkan. Sehingga dapat menunjang pengamanan harta atau asset. 

Pemeriksaan mendadak perlu diawasi lebih lanjut untuk mendorong 

karyawan agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

4. Perputaran jabatan( job rotation) di KSP Pamardi Utomo dilaksanakan 

pada semua karyawan. Pimpinan , bendahara, marketing,staff pelaksanaan. 

Perputaran jabatan dilaksanakan agar karyawan tidak jenuh. Perputaran 

jabatan sehingga menunjang terciptanya praktik sehat agar tidak muncul 

persekongkolan. 

5. KSP Pamardi Utomo mempunyai pengawasan intern berperan untuk 

memeriksa dari segi organisasi yang ada, ketentuan proses dengan 

peraturan yang di buat, maka pengendalian intern terhadap masing- masing 

personil akan berjalan secara otomatis. Namun pengawasan yang intensif, 

baik pengawasan di bidang administrasi dan bidang akuntansi, sehingga 

pengamanan harta KSP Pamardi Utomo terjamin keamannyadan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan oleh karyawan. 

6. KSP Pamardi Utomo telah memberikan waktu cuti bagi semua karyawan. 
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Waktu cuti diberikan ini, tidak semua karyawan mengambilnya. Walaupun 

demikian tidak ada kompensasi atas waktu cuti yang tidak diambil dan 

waktu cuti tidak dapat diakumulasikan ke tahun berikutnya.pemberian 

waktu cuti merupakan upaya yang dilakukan oleh KSP Pamardi Utomo 

memberikan kesejahteraan yang baik bagi karyawannya. 

7. Program pelatihan karyawan serta perekrutan  yang disediakan oleh kantor 

pusat. Karyawan yang mampu melayani terbaik bagi anggota dan calon 

anggota dalam mengakses modal untuk meningkatkan usahanya. 

8. Karyawan di KSP Pamardi Utomo memberikan bonus  atau prestasi ketika 

karyawan ini bekerja mencapai target yang sudah ditetapkan. Pemberian 

bonus terhadap karyawan sebagai daya tarik bagi karyawan bekerja 

mempunyai loyalitas yang tinggi sehingga mengedepankan pikiran positif 

dalam menghasilkan prestasi demi kemajuan organisasi. 

4.2.2 Sistem Pengendalian Akuntansi 

Berkaitan dengan sistem pengendalian akuntansi terdapat elemen - elemen  

yang lebih mengarah sistem pengendalian intern, pengamanan harta merupakan 

manajemen untuk melindungi kerugian koperasi seperti pencatatan secara tidak 

sengaja  di catatan bukti terdapat keliruan. Pemeriksanan, dapat dipercayai catatan 

keuangan sebagai laporan. Laporan yang mencakup data keuangan secara 

keseluruhan dalam laporan tahunan dan laporan lainya.  

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan koperasi setiap ada perubahan 

peneriman kas maupun pengeluaran kas. Melalui sistem pengendalian intern, 

pemerian otorisasi atau persetujuan pelaksanaan dan pencatatan transaksi serta 
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pertanggungjawaban dituangkan dalam prosedur akuntansi. Berikut ini penjabaran 

lebih lanjut mengenai sistem pengendalian akuntansi. 

1. Transaksi pengeluran kas maupun transaksi penerimaan kas yang ada di 

KSP Pamardi Utomo dilaksanakan oleh Bendahara dan Pimpinan. Serta 

saat melakukan setiap transaksi perlu adanya tanda bukti dan dilengkapi 

penandatanganan pihak yang berwewenang. Pengeluaran bukti transaksi 

dibuat oleh bendahara saja, bila pengeluaran kas  terdapat nominal masih 

kecil. Sebaliknya perlu adanya tandatangan keduanya dari Pimpinan 

maupun Bendahara bila pengeluaran kas terdapat nominal yang besar. 

Persetujuan pengeluaran kas merupakan pengawasan intern agar 

tercapainya praktik yang sehat. 

2. KSP Pamardi Utomo unit Ungaran terdapat perkembangan sistem  dan 

pengoperasiannya sebagai pengeolahan data. Adanya sistem komputerisasi 

merupakan peralatan yang baru untuk mempermudah pengolahan data juga 

mempermudah pengerjaan. Namun semua sistem difasilitasi dari kantor 

pusat. Serta mempunyai tim IT Suporting upaya pembenahan sistem 

apabila terjadi kerusakan sistem. Adanya sistem komputerisai bertujuan 

untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

3. Kelengkapan dan keabsahan data primer(bukti-bukti) setiap kali transaksi 

disimpan oleh bendahara. Sekaligus bendahara bertanggung jawab atas 

semua bukti transaksi yang ada. Bukti transaksi merupakan bukti fisik yang 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pencatatan transaksi, baik 

transaksi eksternal maupun kejadian internal yang dapat mempengaruhi 
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keuangan, bila tidak sesuai. Pemberian otoritasasi atau persetujuan 

pelaksanaan dan pencatatan transaksi serta pertanggungjawaban dituangkan 

dalam prosedur akuntansi. 

4. Pemberian nomor pada setiap transaksi diotorisasi oleh pembuat transaksi 

serta pertanggungjawaban perlu praktek yang sehat dalam pencatatn  dilihat 

ketelitian. 

5. Pengisian data laporan keuangan yang ada karyawan sudah melakukan 

dengan baik. Pengisian data dalam sistem dilakukan setiap hari, maka 

kantor pusat mengetahui secara langsung perkembangan kantor 

unit.Adanya sistem merupakan sarana penunjang praktik yang sehat dalam 

pengamanan harta. 

6. KSP Pamardi Utomo mempunyai uang liquiditas yang mencukupi yang 

diperuntukan pencairan dana serta biaya atas kebutuhan setiap 

hari.keuangan yang ada harus mempunyai pengawasan intern. Pengawasan 

yang dilakukan upaya pengamanan harta. 

7. KSP Pamardi Utomo mengunakan jasa notaris dalam memberikan 

pinjaman kepada calon anggota atau kepada anggota dengan memberikan 

pelayanan yang mudah, proses pencairan dan yang cepat.Adanya kerjasama 

dengan notaris maka memperkuat pengamanan harta yang ada, bila terjadi 

kredit macet terdapat surat yang dapat dipertangungjawabkan. 

8. Koperasi mempunyai kewajiban setor yang sesuai dengan target yang 

ditetapkan dari kantor pusat. Penyetoran ini dapat dicicil baik dalam perhari  

atau perminggu sesuai dengan pemenuhan.kewajiban setor merupakan 
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tanggungjawab akan pengelolaan keuangan yang benar, tertib dan tepat 

waktu. 

9. Kecurangan yang sering terjadi di pihak marketing, dalam pencatatan yang 

keliru maka kesalahan yang disengja maupun tidak disengaja akan 

menyebabkan kerugian. Pengawasan dan praktik yang sehat dapat membatu 

pengamanan harta. 

4.2.3 Komponen Sistem Pengendalian Intern yang Lain 

KSP Pamardi Utomo terdapat sistem pengendalian administrasi maupun 

system pengendalian akuntansi. Selain itu sistem pengendalian yang melekat pada 

KSP Pamardi Utomo yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengedalian ini 

berkenaan dengan penanaman nilai – nilai mengenai strategi panca 

sehat,komitmen akan kompetensi, pimpinan, dan komite audit , staff, manajemen 

operasional, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, 

kebijakan praktik SDM. 

Strategi panca sehat ditanamkan pada karyawan, agar memiliki karakter 

yang dilandasi kejujuran, strategi panca sehat merupakan  pembentukan karyawan 

yang professional untuk melaksanakan kegiatan operasional di bidang pelayanan. 

Berikut ini penjabaran strategi panca sehat yang diterapkan KSP Pamardi Utomo: 

a. Mentalitas Sehat 

Karakter yang kuat, dan tanggung jawab yang dilandasi dengan penuh 

kejujuran dedikasi tinggi, disiplin dan loyalitas di dalam mengelola 

organisasi dengan mengedepankan pikiran positif dalam menghasilkan 

prestasi dan karya nyata demi untuk kemajuan organisasi.  
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b. Organisasi Sehat 

Dalam mengelola organisasi selalu berusaha memegang teguh prinsip – 

prinsip organisasi serta menjaga dan memelihara kebersamaan dalam 

menjalankan setiap tugas dan tanggungjawab berorganisasi sehingga 

karya dan prestasi yang dihasilkan mampu menciptakan semangat 

kebersamaan dan selalu optimal dalam mencapai tujuan organisasi. 

c. Usaha Sehat 

Mencapai hasil usaha yang optimal tanpa menimbulkan masalah yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi internal maupun eksternal sehingga 

hasil usaha yang optimal yang dicapai pada organisasi selalu dapat 

memberi manfaat bagi internal organisasi dan masyarakat. 

d. Hasil Sehat 

Mempu melayani yang terbaik bagi anggota dan calon anggota dalam 

mengakses modal untuk meningkatkan usahanya. 

1. Memiliki likuiditas yang sehat untuk menyediakan penarikan 

simpanan anggota dan calon anggot sewaktu – waktu. 

2. Mampu menyediakarn lapangan kerja baru dengan membuka jaringan 

baru. 

3. Meningkatkan citra baik dan kredibilitas organisasi. 
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4. Memberikan pengertian yang baik dan layak bagi kesejahteraan 

pengelola. 

e. Kesejahteraan Sehat 

Mampu memberikan kesejahteran yang baik bagi anggota, pengurus 

dan pengelola. 

Komiten yang dimiliki KSP Pamardi Utomo merupakan pegangan bagi 

karyawan  dalam menjalankan pekerjan oleh Pimpinan,bendahara,  marketing, 

teller, staff. Berkaitan dengan tujuan, maka KSP Pamardi Utomo  mempunyai 

komitmen agar dapat menunjang pelaksanaan. 

1. Kami berkomitmen untuk terus menerus mengelola pelayanan jasa  

keuangan dengan jati diri koperasi simpan pinjam (KSP) yang 

memiliki sertrifikasi dan klasifikasi sehat 

2. Mengutamakan kinerja yang profesional dan menggunakan jasa 

notaris dalam memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota 

dengan memberikan pelayanan yang mudah, tidak berbelit belit 

dengan proses pencairan dana pinjaman yang cepat tanpa Tanpa 

Mengurangi sedikitpun  tingkat berhati – hati. 

3. Mengelola simpanan anggota,calon anggota sebagai amanah yang 

diamanatkan oleh anggota,calon anggota untuk mewujudkan 5 (panca) 

sehat. 
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Pimpinan dalam melaksanakan bertugas sebagai wakil dari pemilik.serta 

mempunyai wewenang  atas pelaksanaan perusahaan maupun semua yang 

berkaitan dengan koperasi. Auditor intern  yang melaksanakan  secara otomatis 

terhadap semua  karyawan baik dari marketing, bendahara, teller dan bidang 

admin. Koperasi yang mempunyai motto “ Lembaga Keuangan Mikro Yang 

Mandiri, Tangguh, Sehat, Aman Dan Terpercaya” dengan adanya motto yang 

merupakan spirit yang harus dimiliki semua karyawan agar terciptanya tujuan 

KSP Pamardi Utomo. 

 


