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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai Badan Usaha 

berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam tata 

perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan ekonomi 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota perorangan beserta 

keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan 

organisasi yang disusun secara bertingkat,mulai dari koperasi tingkat primer 

sampai tingkat induk dan merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan 

ekonomi yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi dapat melaksanakan 

kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usaha yang 

dilakukannya. Kegiatan Simpan Pinjam perlu ditumbuhkan agar Koperasi 

dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun simpanan koperasi, serta 

memberikan pinjaman kepada anggotanya. 

Saat menjalankan proses bisnis yang terjadi atas proses simpanan dan 

proses pinjaman. Proses ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur untuk 

mengarahkan berbagai data agar dapat diolah menjadi suatu informasi yang 

berguna bagi para penggunanya. Tanpa adanya sistem dan prosedur yang 

jelas akan mengakibatkan terjadinya kekacauan informasi yang berdampak 

pada kegiatan operasioal baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 
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Koperasi harus memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang 

digunakan untuk memberikan pedoman bagi pengelola dan mengelola 

kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi. Berdasarkan hal yang 

diuraikan diatas, maka judul tugas akhir adalah “Sistem dan Prosedur 

Simpan Pinjam pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP)”. 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan 

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah BAgaimana 

Sistem dan prosedur simpan pinjam pada unit simpan pinjam KPRI UNDIP 

yang meliputi: 

1. Pelaksanaan sistem simpan pinjam yang ada di unit simpan pinjam pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro. 

2. Prosedur  dan bagian serta dokumen dan catatan yang terkait dalam 

pelaksanaan sistem simpan pinjam yang ada di unit simpan pinjam pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro. 

3. Sistem pengendalian intern yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 

simpan pinjam yang ada di unit simpan pinjam pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia Universitas Diponegoro. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yang dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam yang 

ada di unit simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia Universitas Diponegoro 

2. Untuk Mengetahui bagaimana prosedur dan bagian serta 

dokumen dan catatan yang terkait dalam pelaksanaan sistem 

simpan pinjam yang ada di unit simpan pinjam pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas 

Diponegoro. 
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3. Untuk Mengetahui apakah unsur-unsur system pengendalian 

intern pada KPRI UNDIP sudah sesuai dan terlaksana. 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi KPRI UNDIP 

Dapat memberikan pertimbangan dan masukan mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan simpan pinjam yang 

dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengambil 

langkah yang tepat guna meningkatkan sistem dan 

prosedur simpan pinjam. 

2. Bagi Penulis 

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai sarana untuk 

menambah, menerapkan, dan membandingkan ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja nyata. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan beberapa manfaat, seperti tambahan 

pengetahuan, bahan informasi dan sebagai referensi 

bacaan dalam pembuatan Tugas Akhir di masa yang akan 

datang. 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1 Data Penelitian 

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung 

dari obyek penelitian. Data ini bisa diperoleh dengan cara 

pengamatan langsung dan waancara langsung dengan 

pimpinan dan karyawan KPRI UNDIP mengenai sistem dan 

prosedur simpan pinjam. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari subyek penelitian. Data ini yaitu gambaran 

umum perusahaan, struktur organisasi, literatur- literature 

yang berkaitan dengan penelitian. 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara 

lain: 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa 

peristiwa, tempat, lokasi, benda dan rekaman gambar. Dalam 

hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian yaitu pada KPRI UNDIP. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab 

secara langsung dengam responden. Dalam hal ini, kegiatan 

Tanya jawab dilakukan dengan pihak yang berwenang dalam 

perusahaan (pimpinan) dan kepada pihak yang telah ditunjuk 

oleh pihak yang berwenang (karyawan). Sehingga akan 

diperoleh data yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam 

penelitian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini berisikan latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan. 
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BAB II Gambaran Umum Perusahaan 

Pada Bab II ini berisikan gambaran umum perusahaan tentang sejarah KPRI 

UNDIP, Visi dan Misi KPRI UNDIP, modal KPRI UNDIP, Bidang usaha 

dan kerjasama di KPRI UNDIP, Lokasi usaha KPRI UNDIP, dan Struktur 

Organisasi KPRI UNDIP. 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada Bab III berisikan pembahasan mengenai tinjauan teori, hakikat 

koperasi, koperasi simpan pinjam, pengertian sistem dan prosedur, 

pengertian sistem akuntansi, pengertian sistem pembiayaan kredit dan 

simpanan sukarela, unsur-unsur dalam sistem pembiayaan kredit, tinjauan 

praktik, simpan pembiayaan di KPRI UNDIP, sistem dan prosedur 

pembiayaan kredit, sistem dan prosedur simpanan sukarela, bagan alir 

dokumen simpan pembiayaan kredit, sistem pengendalian intern pada KPRI 

UNDIP  yang dilakukan dalam Sistem dan Prosedur Simpan Pinjam pada 

unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonsesia Universitas 

Diponegoro. 

BAB IV PENUTUP 

Pada IV ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan untuk 

koperasi yang sesuai dalam Sistem dan Prosedur Simpan Pinjam pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro. 
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