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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK 

 

3.1 Sistem Akuntansi pada Prosedur 

3.1.1 Definisi Sistem 

Ada beberapa definisi sistem, meliputi definisi sistem menurut Mulyadi 

(2008:5) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut 

Hall (2007:6) yang diterjemahkan Fitriasaris sistem adalah kelompok dua atau 

lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi 

dengan tujuan yang sama. Kata kuncinya adalah sekumpulan komponen atau 

subsistem, sehingga sistem terdiri dari beberapa subsistem dan demikian juga 

sebaliknya. Komponen atau subsistem penyusun suatu sistem berinteraksi dan 

bekerja sama satu dengan yang lain. 

Jogiyanto Hartono (2005:2) menerangkan bahwa sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Suatu sistem juga memiliki tujuan yang menjadi dasar kerja sistem 

tersebut. 

Definisi sistem menurut Haryo Prabowo (2006:1), sistem adalah suatu 

kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain 

yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. 

Definisi tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian dan hubungan antar 

bagian, ini menunjukkan kompleksitas dari sistem yang meliputi kerja sama 

antara bagian yang interdependen satu sama lain. Selain itu, dapat dilihat 

bahwa sistem berusaha mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini menyebabkan 

timbulnya dinamika, perubahan yang terus-menerus perlu dikembangkan dan 

dikendalikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sistem sebagai gugus dari 
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elemen-elemen yang saling berinteraksi secara teratur dalam rangka mencapai 

tujuan. 

3.1.2 Definisi Sistem dan Prosedur Akuntansi 

Jogiyanto Hartono (2005:2) menerangkan bahwa sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sistem secara teori akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan (Mulyadi,2001:3). 

Dalam sebuah sistem terdapat prosedur-prosedur yang saling berkaitan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau 

lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragaman transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001 : 5). 

3.1.3 Definisi Sistem Akuntansi 

Setelah diuraikan definisi dari sistem dan akuntansi berikut ini adalah 

definisi sistem akuntansi dari beberapa ahli. Definisi sistem akuntansi menurut 

Fess (2005:234) yang diterjemahkan oleh hendrawan sistem akuntansi adalah 

metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

mengihktisarkan, dan malaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah 

perusahaan. Sedangkan definisi sistem akuntansi menurut Mulyadi (2008:3) 

sistem akuntansi adalah organisasi formulir , catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi rupa untuk mnyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 

oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Menurut James A. Hall (2007) , sistem adalah kelompok dari dua atau 

lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfugsi 

dengan tujuan yang sama. Sedangkan  sistem akuntansi adalah formulir-
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formulir, catatan-catatan, prosedur- prosedur, dan alat-alat yang digunakan 

untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan 

untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan- laporan yang 

diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak- pihak 

lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan lembaga-

lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. 

Sistem akuntansi merupakan gabungan dari informasi untuk mengolah 

data dalam suatu badan usaha dengan tujuan menghasilkan informasi-

informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam mengawasi 

usahanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi,2001:3). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan sistem akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya ( seperti : manusia, formulir, catatan, dan laporan ) 

yang dikoordinasi untuk mengubah data atau mengelola data kegiatan 

perusahaan menjadi informasi keuangan dalam bentuk laporan yang 

dibutuhkan yang kemudian dikomunikasikan kepada manajemen guna 

mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan serta untuk memberi 

informasi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

3.1.3.1 Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi 

Adapun tujuan dari penyusunan sistem akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketetapan penyajian, mauun 

struktur informasinya. 
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3. Untuk memperbaiki tingkat keahlian (reliability) informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan 

catatan akuntansi. 

3.1.3.2 Prinsip- Prinsip Umum Penyusunan Sistem Akuntansi 

Dalam penyusunan sistem akuntansi terdapat prinsip- prinsip 

umum, seperti dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001:90) adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis struktur organisasi. 

2. Menganalisis semua transaksi pada perusahaan secara harian 

mauun bulanan. 

3. Menganalisis pengendalian intern berdasarkan struktur 

organisasi, uraian tugas, sistem dan prosedur organisasi. 

4. Kumpulan catatan berbagai transaksi dalam bentuk formulir, 

buku dan catatan-catatan. 

5. Menganalisis kegiatan internal cek (uji coba) struktur kegiatan 

perusahaan. 

6. Menganalisis berbagai laporan akuntansi keuangan untuk pihak 

ekstern yang harus disiapkan dari catatan transaksi, demikian 

pula laporan akuntansi manajemen untuk pihak intern. 

7. Menetapkan  secara terus-menerus bagian pengawasan intern 

secara periodik dan melakukan pengwasan ekstern yang 

diperlukan. 
 

3.1.3.3 Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal 

mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi 

akuntansi yang tersrtuktur yaitu tepat waktu, relevan dan dapat 

dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi 
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saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan 

data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat 

dijadikan sebagai informasi akuntansi. Unsur-unsur tersebut meliputi : 

3.1.3.3.1 Formulir atau Dokumen 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk 

merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan 

istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang 

terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas 

secarik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, 

karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang 

terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, 

data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama 

kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh formulir 

adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. Dengan faktur 

penjualan misalnya, direkam data mengenai nama pembeli, alat 

pembeli, jenis dan kuantitas barang yang dijual, harga barang, 

tanda tangan otorisasi, dan sebagainya. Dengan demikian faktur 

penjualan digunakan untuk mendokumentasikan transaksi 

penjualan. Informasi yang tercantum dalam faktur penjualan 

tersebut kemudian dicatat dalam jurnal penjualan dan buku 

pembantu piutang. Dengan demikian faktur penjualan tersebut 

merupakan media pencatatn ke dalam jurnal dan media posting 

ke dalam buku pembantu piutang. 

Dalam sistem akuntansi secara manual ( manual system 

), media yang digunakan untuk merekam pertama kali data 

transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas ( 

paper form ). Dalam sistem akuntansi dengan komputer ( 

computerized system ) digunakan berbagai macam media untuk 

memasukan data ke dalam sistem pengolahan data seperti papan 
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ketik ( keyboard ), optical and magnetic characters and code, 

mice, voice, touch sensor dan cats. 

3.1.3.3.2  Jurnal  

Jurnal merupakan catatan pertama yang terjadi didalam 

proses akuntansi. Jurnal merupakan catatan akuntansi yang 

pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, 

dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah 

disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini 

adalah formulir. Dlam jurnal ini data keuangan untuk pertama 

kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai 

dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang 

hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) 

kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku 

besar. Contoh jurnal adalah penerimaan kas, jurnal pembelian, 

jurnal penjualan, dan jurnal umum. Meskipun transaksi-transaksi 

yang terjadi dapat langsung dimasukan kedalam buku besar, akan 

lebih tepat jika transaksi terlebih dahulu dicatat kedalam jurnal, 

baru kemudian jumlah debit dan kreditnya ditransfer ke rekening 

buku besar yang sesuai. Jurnal menyediakan satu ruangan yang 

lengkap untuk mencatat suatu transaksi yang terjadi secara 

kronologis (urut waktu terjadinya). Didalam junal terdapat nama 

dan jumlah uang dari masing-masing rekening atau rekening-

rekening yang didebitkan atau dikreditkan. Oleh karena itu 

dengan jurnal memungkinkan untuk mereview seluruh pengaruh 

transaksi-transaksi penting perusahaan. Jumlah jurnal dari setiap 

macam bentuk untuk perusahaan satu dengan perusahaan lainnya 

tergantung dari sifat kegiatan perusahaan dan frekuensi serta 

jenis transaksi (Kardiman,2003,h:73-75). 
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3.1.3.3.3 Buku Besar (General Ledger) 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-

rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang 

telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar ini 

di satu pihak dapat di pandang sebagai wadah untuk 

menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang 

pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian 

laporan keuangan. 

 

3.1.3.3.4 Buku Pembantu ( Subsidiary Ledger ) 

Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari 

rekening-rekening pembantu yang merinci  data keuangan yang 

tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sedangkan 

menurut (Mulyadi,2001:4) buku pembantu dapat digolongkan 

dalam buku besar yang memerlukan rincian lebih lanjut, buku 

ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dibuku besar. 

Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi 

akhir yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah 

data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku 

besar dan buku pembantu. 

 

3.1.3.3.5 Laporan 

Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang 

berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba 

ditahan, laporan harga pokok produksi. Laporan biaya 

pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, 

daftar utang yang akan dibayar, dan daftar saldo persediaan 

yang lambat penjualannya (Mulyadi,2001:5). Laporan berisi 

informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan 
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dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar 

monitor komputer. 

3.1.3.3.6 Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi 

Tujuan dari pengembangan sistem akuntansi (Mulyadi, 

2001:19) adalah : 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan 

usaha baru. 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh 

sistem yang sudah ada. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan 

pengecekan intern. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikel dalam 

penyelenggaraan catatan akuntansi. 

 

3.1.4 Sistem Akuntansi Pemberian Sampai dengan Penyelesaian Kredit 

Sistem akuntansi pemberian sampai dengan penyelesaian kredit dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Pengertian sistem akuntansi pemberian kredit 

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem akuntansi pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau 

prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan 

kredit sampai dengan pelunasan kredit yang membentuk suatu sistem 

yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. 

b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi sistem akuntansi 

pemberian sampai dengan penyelesaian kredit perusahaan 

1) Unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi pemberian 

sampai dengan pelunasan kredit : 

a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 
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b) Sistem wewenang otorisasi dan proses pencatatan. 

c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

bagian. 

2) Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pemberian 

sampai dengan penyelesaian kredit : 

a) Pencantuman nomor urut tercetak pada dokumen sehingga 

pemakaiannya dapat dipertanggung jawabkan oleh bagian yang 

berwenang. 

b) Dokumen yang digunakan tersebut harus sudah cukup memadai 

dan sudah cukup untuk merekam data-data kegiatan pemberian 

dan pelunasan kredit. 

c) Dokumen yang digunakan dibuat rangkap agar tidak terjadi 

penyelewengan. 

3) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian dan 

pelunasan kredit : 

a) Catatan akuntansi harus berdasarkan dokumen sumber dan 

dokumen pendukung. 

b) Catatan akuntansi harus mencatat semua transaksi yang benar-

benar terjadi. 

c) Catatan akuntansi harus mencatat transaksi dalam periode 

akuntansi yang seharusnya. 

4) Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pemberian dan 

pelunasan kredit 

a) Jaringan yang membentuk suatu sistem akuntansi harus dapat 

membentuk sistem pemberian dan pelunasan kredit yang 

sebenarnya. 

b) Jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem akuntansi harus 

dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem tersebut. 

5) Bagan alir yang terdapat dalam sistem akuntansi pemberian dan 

pelunasan kredit : 
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a) Bagan alir yang terdapat dalam sistem akuntansi pemberian dan 

pelunasan kredit dapat menjelaskan analisis sistem dan 

rancangan sistem kepada pemakai informasi. 

b) Bagan alir telah mencerminkan aliran data dan dokumen dalam 

sistem yang menggunakan simbol-simbol standar. 

c) Prosedur sistem yang telah dirinci dengan yang digambarkan 

saling berkesesuaian. 

3.1.5 Definisi Kredit Koperasi 

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti percaya, 

atau credo, atau creditum yang berarti kepercayaan. Seseorang yang 

memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar 

dari pada kredit adalah kepercayaan. 

Kredit koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara pihak koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga ( Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). 

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai 

kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai 

kreditur percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang 

disepakatinya akan dikembalikan atau dibayar lunas (Gatot Supramono, 1995 

: 28). 

Kredit Mikro menurut Maryanto (2011:85) merupakan kredit yang 

plafonnya sangat kecil, teruntukannya untuk pedagang atau pengusaha kecil. 

Sedangkan dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain ( Totok 

Budisantoso dan Sigit Triandaru,2006) menyebutkan bahwa kredit mikro 

merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon 

kredit sampai dengan 25 juta rupiah. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit 

adalah penyediaan uang dari pihak Bank berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dimana 

pihak peminjam harus atau berkewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. 

3.1.6 Manfaat Kredit 

Manfaat perkreditan menurut Teguh (1990:53) diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Ditinjau dari sudut kepentingan debitur 

1. Relative mudah diperoleh kalau memang usahanya benar-benar 

visible. 

2. Biaya untuk memperoleh kredit ( bunga dan beban administrasi ) 

dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para 

pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa 

yang akan datang. 

3. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk 

memperluas dan mengembangkan usahanya lebih leluasa. 

4. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi 

debitur, dapat disesuaikan dengan rencana pelunasan yang sesuai 

dengan kemampuan debitur, dan dapatdi perpanjang berulang-

ulang. 

b. Ditinjau dari sudut kepentingan perbankan 

1. Memperoleh pendapatan bunga kredit. 

2. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan 

usahanya. 

3. Pemberian kredit untuk merebut pasar ( market share ). 

c. Ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah 

1. Sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara 

umum maupun untuk pertumbuhan sector-sektor ekonomi tertentu. 

2. Sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha. 
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3. Sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 

4. Sebagai sumber pendapatan pemerintah. 

3.1.7 Jenis-Jenis Kredit  

Koperasi menyediakan berbagai macam jenis kredit yang dapat dilihat 

dari berbagai segi. Pembagian jenis kredit ini ditujukan untuk mencapai 

sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai 

macam karakteristik. Jenis-jenis kredit menurut Dr.Taswan (2008 : 216) : 

1. Jenis Kredit menurut Jangka Waktunya : 

a. Kredit Jangka Pendek 

Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 

1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka 

waktu lebih dari 1 tahun. 

b. Kredit Jangka Menengah 

Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang  berjangka waktu antara 1 

sampai 3 tahun, kecuali untuk tanaman musiman. 

c. Kredit Jangka Panjang 

 Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

tahun. 

2. Jenis Kredit menurut Kegunaannya : 

a. Kredit Modal Kerja 

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

b. Kredit Investasi 

Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha 

baru. 

c. Kredit Konsumtif 

Kredit Konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk kebutuhan 

pribadi bersama keluarga. 
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3.1.8 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Menurut Andira (2011) menyatakan bahwa kredit yang diberikan 

kepada debitur oleh bank selaku kreditur mengandung risiko, sehingga dalam 

setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu bank harus melakukan 

penilaian kredit yang seksama terhadap berbagai aspek yaitu : 

1. Character 

Character adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini yaitu debitur 

(nasabah). Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank 

bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit 

benar-benar dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam upaya penyidikan 

tentang watak ini pihak bank harus mengumpulkan data dan informasi 

dari pihak bank yang dapat dipercaya. 

2. Capacity 

Capacity adalah penilaian kepada debitur (nasabah) mengenai 

kemampuan dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan 

kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. 

Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan. 
 

3. Capital 

Capital dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang 

dimiliki debitur (nasabah) terhadap usaha yang akan dibiayai oleh 

koperasi. Untuk mengetahui data tentang permodalan tersebut dapat 

dilihat dari laporan keuangan maupun catatan-catatan lainnya dan bila 

perlu dilakukan pengamatan langsung ke tempat usaha debitur 

(nasabah) . Dalam prakteknya koperasi hanya berfungsi sebagai 

penambah modal karena biasanya debitur diwajibkan menyediakan 

modal sendiri. 
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4. Colleteral 

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan debitur (nasabah) baik 

yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan ini adalah sebagai 

pelindung koperasi dari resiko kerugian. Dalam prakteknya, koperasi 

biasanya tidak akan memberikan kredit melebihi jumlah jaminan yang 

diberikan oleh debitur (nasabah). 
 

5. Condition 

Condition adalah kondisi ekonomi debitur (nasabah). Dalam menilai 

kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk 

masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 

Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut : 

1. Personality 

Personality yaitu menilai debitur (nasabah) dari kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga 

mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan debitur (nasabah) 

dalam menghadapi suatu masalah. 
 

2. Party 

Party yaitu mengklasifikasikan debitur (nasabah) kedalam klasifikasi 

tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, 

serta karakternya. Sehingga debitur (nasabah) tersebut dapat 

digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit 

yang berbeda pula dari koperasi. 
 

3. Purpose 

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Selanjutnya 

sebagai pihak kreditur, maka koperasi harus meneliti apakah kreditnya 

benar-benar digunakan untuk tujuan yang semula dilakukan. 
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4. Prospect 

Prospect biasanya dilakukan untuk menilai usaha nasabah di masa yang 

akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain 

mempunyai prospek atau sebaliknya. 
 

5. Payment 

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit yang diperolehnya dengan pendapatan usaha yang 

diperolehnya. 
 

6. Profitability 

Profitability dapat diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama 

atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang 

akan diperolehnya dari koperasi. 
 

7. Protection 

Tujuan dari Protection adalah bagaimana menjaga kredit yang 

diberikan oleh koperasi namun melalui suatu perlindungan. 

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi. 

Prinsip 3R : 

1. Returns ( hasil yang diperoleh ) 

Returns yaitu pendapatan atau hasil yang diperoleh debitur setelah 

diberi kredit atau dibiayai oleh koperasi cukup untuk mengcover kredit 

beserta bunga dan biaya-biaya lainnya. 

2. Repayment ( pembayaran kembali ) 

Repayment  adalah kewajiban pembayaran debitur kepada koperasi 

yang timbul akibat pemberian kredit harus disesuaikan dengan 

kemampuan bayar debitur. 
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3. Risk bearing ability ( kemampuan menyerap risiko ) 

Koperasi harus mempertimbangkan kemampuan debitur menyerap 

risiko jika terdapat hal-hal yang diluar prediksi. Untuk itu diperlukan 

jaminan dan atau asuransi barang atau kredit. 

3.1.9 Fungsi dan Tujuan Kredit 

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat (Muldjono, 1996):  

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan 

dan perekonomian. 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 

3. Memperlancar arus barang dan arus uang. 

4. Meningkatkan produktifitas dana yang ada.  

5. Meningkatkan daya guna ( utility ) barang . 

6. Memperbesar modal perusahaan. 

7. Meningkatkan Income Perkapita ( IPC ) masyarakat.  

8. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih 

ekonomis. 

9. Menstabilkan ekonomi. 

10.  Meningkatklan hubungan internasional. 

Fungsi dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan kredit 

berfungsi sebagai berikut (Muldjono, 1996) : 

1. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.  

Melalui kredit peredaran uang kartal maupun giral akan lebih  

berkembang karena kredit dapat meningkatkan gairah berusaha  

sehingga penggunaan uang akan lebih baik secara kualitatif maupun  

kuantitatif.  

2. Kredit sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional.  

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat  

mengembangkan untuk memperluas usahanya. Dengan demikian para  

pengusaha, pemilik modal dan karyawan atau buruh mengalami  
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peningkatan pendapatan sehingga pendapatn nasional akan bertambah.  

3. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.  

Kredit dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, untuk  

meningkatkan export dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka  

kredit dapat dikatakan sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.  

4. Kredit dapat meningkatkan utility ( daya guna ) dari modal atau uang.  

Uang yang disimpan dibank akan lebih bermanfaat atau memiliki daya  

guna yang lebih jika uang tersebut diputarkan dengan memberikan  

pinjaman kepada debitur untuk meningkatkan kegiatan usahanya dari  

pada uang tersebut berada dibank tidak dikreditkan.  

5. Kredit dapat meningkatkan kegunaan suatu barang. 

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat meningkatkan  

produktifitasnya sehingga daya guna suatu barang akan meningkat  

serta dapat memenuhi permintaan pasar.  

6. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.  

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat akan  

mengatasi kekurangan modal para pengusaha yang pada akhirnya akan  

dapat membantu meningkatkan kegiatan usahanya. 

 

3.2 Sistem Akuntansi Pada Prosedur Pinjaman Kredit Pada Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) “ANDALAN” Pemalang 

3.2.1 Sistem Akuntansi Pinjaman Pada Koperasi  

Setiap koperasi pasti memiliki suatu sistem untuk mengatur kegiatannya, 

dalam sistem akuntansi pinjaman pada koperasi diperlukan fungsi yang 

terkait, dokumen yang bersangkutan dan prosedur yang harus dilakukan: 

3.2.1.1 Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pinjaman pada 

koperasi antara lain sebagai berikut : 
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1. Fungsi Simpan Pinjam 

Fungsi simpan pinjam bertanggung jawab untuk menerima 

surat order ( buku keanggotaan ) dari pinjaman, mengedit order 

( buku keanggotaan ) dari pinjaman untuk menambah informasi 

yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi, 

menentukan tanggal transaksi dan memeriksa ketersediaan 

dana. 

2. Fungsi Keuangan 

Fungsi keuangan ini bertanggung jawab untuk memberikan 

dana pinjaman dan membuat laporan keuangan. 

3. Fungsi Pengurus 

Fungsi ini hanya bertanggung jawab untuk menandatangani 

Berita Acara ( BA ) 

4. Fungsi Kasir  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima sejumlah uang 

pinjaman dan membuat bukti kas keluar dan transaksi pinjaman 

serta memberikan uang pinjaman ke anggota yang telah 

memenuhi syarat. 

 Setiap fungsi pinjaman mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang berbeda. Tetapi dalam melakukan kegiatan pinjaman antara 

fungsi satu dengan lainnya saling berhubungan. 

 

3.2.1.2 Dokumen yang digunakan 

Dalam proses pinjaman pada koperasi yang ada umumnya 

menggunakan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dokumen yang dibutuhkan dalam pemberian pinjaman koperasi yaitu : 

1. Surat Permohonan untuk Pinjaman Uang ( SPPU ) 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memenuhi syarat guna 

pengajuan permohonan pinjaman uang yang dilakukan oleh 

anggota pada koperasi guna meminta persetujuan kepada 

kepala sekolah masing-masing anggota. Biasanya dibuat 
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sebanyak 3 rangkap, yaitu lembar 1 untuk fungsi keuangan, 

lembar 2 untuk peminjam, dan lembar 3 untuk kasir sebagai 

arsip. 

2. Buku Anggota 

Pemohon pinjaman harus mempunyai buku anggota yang pada 

waktu melakukan transaksi pinjaman harus dibawa untuk diiisi 

koperasi. 

3. Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang di buat 

oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan 

pembayaran uang mereka. Kuitansi sebagai tanda penerimaan 

kas dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan 

cancelled check kepada check insuer. 

4. Berita Acara ( BA ) 

Hasil keputusan setelah diperiksa oleh unit kemudian 

dirapatkan oleh pengurus. Setelah dirapatkan dan pengurus 

menyetujui jumlah / besaran pinjaman yang diminta maka hasil 

dari rapat tersebut kemudian di tempel pada papan 

pengumuman untuk dapat dilihat anggota yang disetujui 

pengajuan pinjamannya. 

5. Bukti Kas Keluar ( BKK ) 

Bukti kas keluar dibuat oleh unit simpan pinjam pada saat 

terjadi transaksi kas keluar. Bukti kas keluar dibuat 2 rangkap 

yaitu, rangkap 1 untuk fungsi akuntansi dan rangkap 2 untuk 

peminjam. 

6. Nota-nota 

Nota digunakan untuk mencatat bukti adanya transaksi 

pengeluaran kas pada koperasi. 
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3.2.1.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi untuk penjualan non tunai, pinjaman 

insidentil dan jangka panjang hanyalah jurnal umum yang kemudian 

diteruskan kedalam buku besar. Jurnal umum adalah catatan akuntansi 

permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatatat transaksi 

keuangan secara umum adalah sebagai berikut : 

 

1. Jurnal umum 

a. Jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi non 

tunai : 

Piutang dagang Rp xxx  

Pendapatan penjualan  Rp xxx 

 

b. Jurnal umum yang digunakan untuk mencatatat transaksi 

pinjaman insidentil 

Pinjaman insidentil Rp xxx  

Kas / Bank  Rp xxx 

 

c. Jurnal umum yang digunakan untuk mencatat pinjaman 

transaksi jangka panjang : 

Ada dua jurnal yang di catata oleh Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia ( KPRI ) “ANDALAN” Pemalang. 

Berikut contoh jurnal dengan ilustrasi pinjaman jangka 

panjang anggota sebesar Rp 10.000.000 dan dengan sisa 

pinjaman yang dimiliki Rp 1.000.000. 

1) Jurnal pada saat pemberian dana atau pinjaman 

disetujui oleh pihak PKPRI : 

Bank  Rp 9.500.000  

Premi asuransi Rp    500.000  

Pinjaman PKPRI  Rp 10.000.000 
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2) Jurnal pada saat pemberian pinjaman kepada anggota : 

Pinjaman  Rp 10.000.000  

Premi asuransi  Rp   500.000 

Biaya adm.materai  Rp   125.000 

Pelunasan kewajiban  Rp 1.000.000 

Bank   Rp 8.375.000 

 

2. Jurnal pengeluaran kas 

Digunakan untuk mencatat jumlah kas yang keluar akibat 

transaksi pemberian kredit. 

3. Buku besar 

Buku besar dalam pemberian kredit digunakan oleh bagian 

pembukuan untuk mencatat pinjaman nasabah secara 

keseluruhan yang terjadi pada periode yang bersangkutan. 

4. Buku nasabah / anggota 

Buku nasabah / anggota dalam pemberian kredit berisi nama 

nasabah yang melakukan pinjaman kepada koperasi, jumlah 

pinjaman, tingkat bunga dan jangka waktu pengembalian. 

 

3.2.2 Prosedur Sistem Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi 

Anggota koperasi yang akan melakukan pengajuan pinjaman harus 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi dan melewati proses 

peminjaman. Prosedur sistem akuntansi pinjaman pada koperasi meliputi : 

1. Pengajuan berkas permohonan pinjaman kredit 

Adalah berkas atau formulir atau surat permohonan pengajuan pinjaman 

kredit. Setiap berkas permohonan terdiri dar : 

a. Surat yang berisi : nama anggota, unit kerja anggota, jumlah / 

besarnya pinjaman yang akan diajukan koeprasi, alasan pengajuan 

pinjaman. Surat pengajuan pinjaman tersebut harus ditandatangani 

oleh kepala sekolah masing-masing. Tanpa adanya tandatangan 

perseutujuan dari kepala sekolah maka dari pihak koperasi tidak akan 
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menerima surat pengajuan pinjaman dari anggota. Biasanya dibuat 

sebanyak 3 rangkap, yaitu lembar 1 untuk fungsi keuangan, lembar 2 

untuk peminjam, dan lembar 3 untuk kasir sebagai arsip. 

b. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas 

kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat 

dalam register khusus yang disediakan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Adalah untuk meneliti / memeriksa berkas yang diajukan apakah sudah 

benar dan sudah memenuhi syarat. Yang kemudian akan di catat 

kedalam buku pengajuan pinjaman kredit oleh karyawan. 

3. Rapat pengurus 

Setiap tanggal 26 permohonan pengajuan kredit yang telah tercatat 

dalam buku dirapatkan oleh pengurus yang disaksikan oleh pengawas 

koperasi untuk memenuhi besar / kecilnya permohonan kredit dari 

anggota. 

4. Keputusan atas permohonan kredit 

 Adalah hasil dari keputusan rapat plafon kredit dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Situasi keuangan yang masuk pada bulan tersebut ( income ). 

b. Kemampuan anggota dalam mengangsur pinjaman, yang berkaitan 

dengan sisa gaji yang ada setiap bulan. Karena sistem angsuran 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) “ANDALAN “ 

Pemalang adalah dengan pemotongan gaji anggota setiap bulan nya 

sesuai dengan besaran angsuran. 

Proses angsuran yang dilakukan melalui : 

1) Pencatatan dalam buku angsuran kredit. 

2) Penagihan tiap bulan untuk masing-masing SD dilengkapi 

dengan rekap penerimaan total / keseluruhan dalam 1 bulan. 

5. Hasil keputusan kredit 

 Hasil keputusan rapat plafon kredit tersebut kemudian diumumkan 

secara tertulis yang hasilnya ditempel pada papan pengumuman hasil 



48 
 

 
 

keputusan sebelum tanggal 1 bulan berikut ( bulan diajukannya pinjaman 

kredit ). 

6. Realisasi kredit 

Pada tanggal 1 dan 2 setiap bulannya, pengurus mengadakan pelayanan 

pencairan kredit dari masing-masing pemohon kredit yang telah di 

putuskan dalam rapat plafon kredit. 
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Gambar 3.1 

Bagan alir prosedur pengajuan pinjaman kredit pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia ( KPRI ) “ANDALAN” Pemalang 
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FUNGSI KASIR 
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Catatan : 

SPPU : Surat Permohonan Pinjam Uang 

BA  : Berita Acara 

BKK : Bukti Kas Keluar 

3.2.3 Syarat dan Cara Pengajuan Kredit pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia 

Memang di awal berdirinya koperasi hanya focus pada anggotanya 

saja, baik itu dalam hal simpan maupun pinjam. Akan tetapi seiring 

berkembangnya usaha, koperasi memiliki produk pinjaman yang bisa 

dilakukan juga oleh non anggota koperasi namun ketika akan meminjam 

koperasi statusnya ialah calon anggota koperasi. Adapun persyaratan untuk 

menjadi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) 

“ANDALAN” Pemalang : 

1.Mandiri. 

2. Memiliki kemampuan yang baik dalam bekerjasama. 

3. Memahami dan menyetujui Anggaran Dasar ( AD ) koperasi / 

Anggaran Rumah Tangga ( ART ) koperasi beserta ketentuan-

ketentuannya. 

4. Tidak tersangkut di dalam suatu usaha dimana usaha tersebut 

bertentangan dengan kepentingan koperasi. 

5. Seorang guru Sekolah Dasar ( SD ) di wilayah Kabupaten Pemalang. 

Yang tidak di wilayah Kabupaten Pemalang tidak dapat bergabung 

menjadi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) 

“ANDALAN” Pemalang. 

6. Setelah menjadi anggota, maka diharuskan untuk membayar 

simpanan wajib sebesar 150.000 per bulan dan membayar simpanan 

modal sebesar 15.000 per bulan dan simpanan sukarela. Calon 

anggota resmi menjadi anggota koperasi apabila telah membayar 

lunas simpanan pokok yang telah ditetapkan. Apabila anggota 
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koperasi akan mengundurkan diri, harus membuat surat permohonan 

resmi ditujukan kepada ketua, dengan mengemukakan alasan-alasan 

pengunduran diri tersebut. 

7. Setelah menjadi anggota selama minimal 2 bulan, anggota baru bisa 

untuk mengajukan pinjaman kredit pada koperasi. Dengan syarat 

anggota mengajukan surat permohonan pinjaman yang diketahui dan 

disetujui oleh kepala sekolah. 

8. Surat permohonan tersebut dibuat berdasarkan nama anggota, unit 

kerja anggota, besarnya pinjaman yang diinginkan anggota dan alasan 

/ keperluan yang menjadi dasar pengajuan pinjaman. 

9. Seorang anggota koperasi dapat diberhentikan dari keanggotaan oleh 

pengurus / rapat anggota, apabila anggota tersebut tidak memenuhi 

lagi persyaratan sebagai anggota, atau melakukan tindakan-tindakan 

yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25. 

10. Anggota yang keluar / berhenti, baik dengan hormat ataupun dengan 

tidak hormat, dapat menerima kembali seluruh simpanan pokok, 

simpanan wajib dan simpanan sukarelanya secara utuh, tanpa ada 

potongan biaya. 

Selanjutnya setelah  menjadi anggota koperasi, maka anggota wajib 

melengkapi persyaratan pinjaman yakni menyerahkan foto copy KTP suami 

istri apabila sudah menikah, menyerahkan foto copy kartu keluarga / rekening 

listrik/ slip gaji, berstatus anggota atau calon anggota dan mengisi formulir 

pinjaman. 

Untuk mekanisme atau tahapan pinjaman koperasi, lengkapi pengajuan 

pinjaman tersebut dengan proposal yang bertujuan untuk penggunaan dana 

sebagai modal usaha. Selanjutnya pengurus koperasi akan mempertimbangkan 

pengajuan pinjaman anda sesuai dengan prosedur pinjaman yang telah 

ditetapkan oleh pengurus koperasi. Apabila pengajuan pinjaman anda telah 
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disetujui, pencairan pinjaman serta lama pengembalian akan berdasarkan 

kesepakatan bersama yang telah di tuangkan dalam akad pinjaman  koperasi. 

3.2.4 Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (1997:7) pengendalian intern adalah suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 

tujuan yaitu : keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku, serta keefektifan dan efisiensi koperasi. 

Menurut Hartanto (1987:108) sistem pengendalian intern adalah suatu 

tipe pengawasan yang dirancang dengan diintegrasikan kedalam sistem 

pembagian tugas, tanggung-jawab, wewenang dalam ( struktur ) organisasi 

perusahaan. Pengendalian intern meliputi pengukuran hasil pelaksanaan 

kegiatan atau prestasi dari para pelaksana kegiatan, dalam rangka mereka itu 

menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawabnya. 

Menurut Mulyadi (1993), unsur pokok sistem pengendalian intern terdiri 

dari : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

a. Pemisahan dan pembagian tanggung jawab fungsional dalam 

perusahaan untuk menangani kas, mencatat transaksi kas, dan 

merekonsiliasi saldo kas. Pemisahan ini mengurangi kemungkinan 

pencurian dan penggelapan melalui pencatatan palsu. Jika fungsi 

akuntansi digabung dengan fungsi penerimaan kas dan pengeluaran 

kas, timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas 

yang diterima dari debitur untuk kepentingan sendiri dan menutupi 

kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan penerimaan kas 

dari debitur . 
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b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

 Fungsi-fungsi penagihan melakukan penagihan berdasarkan 

pemberitahuan dari fungsi akuntansi. Kegiatan fungsi penagihan 

harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi penagihan hanya 

melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh 

tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian 

organisasi 

 Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 

dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin pratek 

yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya 

ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat 

adalah : 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 

berwenang. 

2) Pemeriksaan mendadak ( surprised audit ). Pemeriksaan 

mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pihak yang akan diperiks, dengan jadwal yang tidak 

teratur. 

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur 

tangan dari orang atau unit organisasi lain. 

4) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan catatannya. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktek yang sehat, semuanya tergantung pada manusia 

yang melaksanakannya. 
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 3.2.4.1 Perlunya Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi 

Sebagai organisasi di bidang ekonomi dan social, koperasi 

sangat rawan terhadap resiko kerugian. Kerawanan tersebut dapat 

bersumber dari unsur intern maupun ekstern. 

1. Unsur-unsur Intern 

a. Adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh, 

mau menang sendiri dan sekongkol. 

b. Organisasi melibatkan banyak orang yang mempunyai 

karakter yang berbeda, otoriter, demokratis, independen 

dan sebagainya. 

c. Harta kekayaan koperasi relatif besar nilainya sehingga 

perlu diamankan. 

d. Kegiatan usaha koperasi semakin kompleks sehingga perlu 

diatur prosedur, pelaksanaan, dan otoritasnya secara baik. 

2. Unsur-unsur Ekstern 

a. Adanya pihak-pihak atau oknum yang kurang menyukai 

kegiatan usaha koperasi karena persaingan atau faktor-

faktor lain. 

b. Adanya kecenderungan dari oknum anggota koperasi yang 

ingin mendahulukan kepentingannya antara lain dengan 

cara : 

1) Memanfaatkan celah-celah aturan yang lemah. 

2) Memanfaatkan kelemahan kepemimpinan koperasi. 

3) Memanfaatkan kelemahan manajemen koperasi. 


