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ABSTRAK

Adinda Putri Asnawing.2019. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian
Kredit Terhadap Kinerja Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam
ALFARIZY Makassar), dibimbing oleh Andi Marlinah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian
internal pemberian kredit yang dapat membantu SHU (Sisa Hasil Usaha)
Koperasi. Responden dalam penelitian ini merupakan pimpinan, Accounting, dan
karyawan koperasi yang dianggap dapat memberikan informasi atau masukan data
yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

" Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deksriptif komparatif dengan
jenis data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Sementara
unfuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intemai
pemberian kredit berjalan dengan efektif tetapi belum sesuai antara teori dari
COSO (Cornmittee of Sponsoring Organizations of the Trenclway Comrnission)
dengan praktek yang dilakukan dalam Manajernen KSP ALFARIZY.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Terhctdap Kinerja
Kopera.si
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                BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pada masa saat ini ataupun masa depan masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah kebawah mash membutuhkan Koperasi. mengapa masyarakat Indonesia membutuhkan Koprasi karena adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian kperasi, seperti untuk meningkatkan dalam kekuatan penawaran, meningkatkan skala usaha bersama- sama , pengadaaan pelayanan yang dalam selama ini tidak ada serta pengembangan kegiatan lanjutan (Pengelohan, Pemasaran dan sebagainya) dari kegitan anggota. Maka dari itu Koperasi sangat dibutuhkan. Dan Koperasi mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam sangat mempunyai peran dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah bahkan golongan atas dalam 



 meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam Operasional koperasi bertujuan untuk mengarahkan agar mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap memberikan perhatian dan meningktkan peranya daalam membantu anggota koperasi dan masyarakat umum dalam meningkatkan taraf kehidupan ke arah yang lebih sejahtera.  Dalam Koperasi yang menjadi salah satu produk ialah Pemberian kreedit dimana pemberian kredit adalah pinjaman uang yang harus dibayar oleh anggota atau nasabah dikemudian hari beserta bunga yang sudah ditetapkan sesuai dengan prosedur, dan kepakatan yang dilakukan sebelumnya.  Marleni, Dkk (2014) menjelaskan bahwa kredit adalah jenis pinjaman berupa uang yang aka dibayar dikemudian hari beserta bunga oleh peminjam serta adanya kesepakatan dalam meminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati beserta bungannya. Pemberian kredit bisa disebut sebagai pendapatan koperasi karena kegatan yang dilakukan memperoleh pendapatan berupa bunga. Maka dari itu perlulah diperhatikan tentang keamanan atas kredit yang dikeluarkan karena akan menimbulkan resiko dalam pemberian kredit. permasalahan ini dapat dihindari dengan Sistem Pengendalian Internal yang baik dalam bidang perkreditan.   Dengan kata lain sangat diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang proses kredit dalam koperasi. Terselenggranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang penkreditan Koperasi, menunjukkan sikap kehati-hatian dalam sebuah koperasi tersebut. Agar mampu berperan sebagai badan usaha yang mandiri, koperasi dengan usaha pemberian kredit harus mengurangi 



 resiko. Jika diteliti, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal Bagi sebuaah Koperasi, realisasi kredit ialah sumber keuntungan terbesar dari bagi Koperasi yang berasal dari bunga kredit. Dalam koperasi, Laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun demikian, jika adanya pengendalian internal yang efektif dalam suatu lembaga akan berpengaruh kepada pendapatan atau SHU Koperasi, begitupula sebaliknya.    Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY cabang Jl. Abd. Kadir 2 Makassar, adalah koperasi yang melayani pengajuan kredit  dengan syarat mudah, KSP ALFARIZY cabang Abd. Kadir telah menetapkan prosedur dalam pengajuan kredit. Kesalahan pelaksanaan pemberian kredit terkadang menyebabkan kerugian pada pihak,  itu sebabnya  sangatlah diperlukan tentang suatu Sistem pengendalian internal yang baik bagi koperasi agar tidak terjadi kerugian pada saat setelah kredit diberikan.    Ketika pengendalian internal dalam pemberian kredit tidak baik maka akan terjadi kredit macet. Salah satu penyebab Kredit macet terjadi ketika pengendalian dari suatu sistem belum menjalankannya dengan baik dan seharusnya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis maka didapatkan informasi bahwa KSP ALFARIZY memiliki banyak data Kredit macet. Tabel 1.1 Data Kredit Macet Pada KSP ALFARIZY Makassar Periode Bulan Mei – Oktober Tahun 2019  Bulan Jumlah  Kredit Kredit Macet  Persentase Mei          35.125.000          5.465.000  16% 



 Juni       15.450.000          7.250.500  47% Juli               42.330.450          8.580.000  20% Agustus          25.522.000          6.200.000  24% September          35.120.320          6.610.450  19% Oktober           34.640.560          9.321.000  27% 
   
   Sumber : Data Kredit Macet KSP ALFARIZY    Karena pentingnya sistem pengendalian internal pemberian kredit bagi sebuah koperasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian maka penulis  mengangkat penelitian yang berjudul “ Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Terhadap Kinerja Koperasi ALFARIZY, Cabang Jl. Abd. Kadir 2, Makassar)”.   
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat penulis merumuskan masalah Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit terhadap Kinerja  Koperasi sudah berjalan dengan baik ?  
1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemberian kredit terhadap Kinerja Koperasi sudah berjalan dengan baik ataukah belum.  
1.3.2 Kegunaan Penelitian 



  Suatu penelitian diharapkan dapat berguna secara teroritis dan praktis, sebagai berikut : 1. Kegunaan Teoritis   Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit terhadap kinerja koperasi Di Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZI Mksr. 2. Kegunaan Praktis     Dapat digunakan sebagai acuan bagi manajemen Koperasi dalam memberikan sebuah Kredit. 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Akuntansi 
  Akuntansi ialah sistem informasi yang menyediakan laporan bagi pihak yang berkepentingan mengenai berbagai aktivitas dan kondisi ekonomi suatu organisasi usaha. Menurut Ahmad (2015:6), definisi akuntansi ialah aktivitas yang menyediakan informasi yang biasa bersifat kuantitatif untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan baik kepada investor, kreditur, dan instansi yang berwenang. 



  Sedangkan menurut Prawironegoro (2013:4) mengemukakan bahwa akuntansi merupakan suatu perencanaan dengan menggunakan angka yang berupa anggaran Perusahaan dan rumusan pengendalian sebagai suatu laporan pelaksanaan dan yang memberikan umpan balik dengan jalan membandingkan prestasi kerja dengan anggaran Perusahaan.  
2.1.1 Siklus Akuntansi  Siklus Akuntansi menurut Hery (2014:12) mengatakan bahwa siklus akuntansi ialah seluruh transaksi usaha yang terjadi dalam suatu perusahaan, mula-mula akan dianalisis (dalam rangka mengidentifikasi data dan dicatat kedalam jurnal). Berikut tahap- tahap dalam siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut : 1. Mula- mula dokumen pendukung transaksi dianalisa, dan informasi yang             terkandung dalam dokumen tersebut dicatat kedalam jurnal 2. Data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar 3. Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debet dengan keseluruhan nilai akun yang bernormal kredit. 4. Menganalisis data penyesuaian dan membuat jurnal penyesuaian 5. Memposting data jurnal penyesuaian kemasing- masing buku besar yang terkait 



 6. Dengan menggunakan pilihan bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja (work sheet), neraca saldo setelah penyesuaian (adjusted trial balance) dan laporan keuangan disiapkan 7. Membuat ayat jurnal penutup (Closing entries) 8. Memposting data jurnal penutup ke buku besar akun terkait. 9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (Post- closing) 10. Membuat ayat jurnal pembalik (reversing entries) 
Gambar 2.1 Siklus Akuntansi 



    
Sumber : Hery (2014:19)    Menurut Hery (2014:19) berikut penjelasan siklus akuntansi diatas adalah sebagai berikut :  a. Jurnal umum dan jurnal Khusus Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transasksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retur pembelian, penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. 



 b. Buku Besar Setelah transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal, selanjutnya adalah memposting (memindahbukukan) setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal kedalam buku besar untuk masing-masing akun. Buku besar akun ini memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan (mutasi debet kredit) yang ditimbulkan dari seluruh transaksi selama satu periode akuntansi. c. Neraca Saldo Diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan didalam  memposting jurnal debet/kredit dari jurnal kebuku besar. d. Neraca Lajur  Berfungi untuk mengumpulkan dan meringkas data yang dibutuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan, sebagai alat membantu mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. e. Ayat jurnal penyesuaian Dalam jurnal penyesuaian dilakukan dengan tujuan (updating) data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep penandingan yang berlaku pada akuntansi. f. Ayat Jurnal Penutup 



 Pada periode akuntansi setelah laporan keuangan disusun, bagian akuntansi perusahaan perlu menyiapkan jurnal penutup. Dengan cara mentransfer seluruh akun yang bersifat permanen. g. Neraca Saldo setelah Penutup Periode akuntansi yang terakhir, adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (post- closing trial balance) h. Ayat Jurnal Pembalik Bersifat pilihan (Optional), yang biasanya dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya.  
2.1.2 Laporan Keuangan  Laporan keuangan ialah suatu informasi berisi tentang keuangan perusahaan dalam suatu periode yang digunakan dalam menggambarkan kinerja suatu organisasi usaha. Laporan keuangan terdiri atas komponen-komponen: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan laporan keuangan yang mengenai karakteristik utama mempengaruhi kinerja keuangan, dan kondisi ketidakpastian (IAI, 2007).   Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 1(2015:1.5) menyebutkan bahwa laporan keuangan ialah penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Menurut Harahap (2015:7), laporan keuangan 



 merupakan pokok atau hasil akhir suatu proses akuntansi yang bahan informasi bagi pemakainya sebagai suatu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan dapat menggambarkan suatu indikator kesuksesan perusahaan untuk mencapai tujuan.  Hery (2016:18) mendefinisikan bahwa laporan keuangan yaitu dasar hasil proses akuntansi yang  digunakan sebagai alat dalam mengkomunikasikan data keuangan dan aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak- pihak yang berkepentingan, untuk menunjukkan kondisi perusahaan.   
2.2 Definisi Pengendalian Internal Pengendalian internal seperangkat kebijakan dan prosesdur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Dengan kata lain bahwa pengendalian internal terdiri atas prosedur yang digunakan dalam suatu operasi perusahaan dalam menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku (Sugiarto,2002,121).   Sistem pengendalian internal menurut Diana (2011:82) Pengendalian intern adalah rencana organisasi, metode dan pengukuran dipilih oleh  kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakrutan dan keandalan data akuntansi perusahaan, meningkatkan efisiensi dalam operasional, dan mendukung 



 dipatuhinya kebijakan manajerial yang ditelah ditetapkan. Pengendalian intern meliputi beberapa aktivitas : 1. Perencanaan 2. Kordinasi antar berbagai bagian organisasi 3. Komunikasi Informasi, dan Pengambilan Keputusan  Mulyadi (2016:129) Sistem pengendalian intern yang berlaku pada suatu perusahaan merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap efektif tidaknya sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kesalahan manejerial dalam akuntansi.  Pengendalian Internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai  pencapaian tiga golongan yang berupa keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku,serta efektivitas dan efisiensi operasi (IAI, 2001: 319.2).   
2.2.1 Komponen Pengendalian Internal  Menurut santoyo (2012:257) salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian, yang meliputi : a. Efektivitas dan efisiensi operasi b. Reliabilitas pelaporan keuangan 



 c. Kesesuaian dengan aturan regulasi yang ada.    COSO mempunyai hubungan dengan sistem pengendalian internal, COSO merupakan lembaga yang dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sering terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. Padahal sebelumnya sudah ada FCPA ( Foreign Corrupt Practises Act) yaitu satuan aturan yang dibuat tahun 1977 atas inisiatif dari eksekutif- legislatif kongres Amerika tentang peraturan anti penyuapan dan korupsi bagi perusahaan warga Amerika Serikat terhadap pegawai atau pejabat asing.  Sektor swasta ini membentuk “National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting” atau dikenal juga dengan “The Treadway Commission” di tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 profesional association yaitu : 1. AICPA (American Institute of Certified Public Accountans) 2. AAA (American Accounting Association) 3. FEI (Financial Executives International) 4. IIA (The Institute of Internal Auditor) 5. IMA (The Institute Management Accountants)  Menurut COSO, pengendalian internal adalah bagian dari proses dalam organisasi dan berada dalam proses manajemen dasar, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan. COSO pengendalian internal memiliki 5 Komponen yang saling berkaitan seperti yang diuraikan dibawah ini :  
1. Lingkungan Pengendalian ( Control Ennvironment ) 



  Merupakan susunan dari standar, proses dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal dalam organisasi secara menyeluruh. 
2. Penilaian risiko ( Risk Assessment )  Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal (berasal dari dalam) ataupun eksternal(berasal dari luar). Resiko dapat diidentifikasi untuk dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang sudah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar  risiko organisasi dikelola. Salah satu kondisi bagi penilaian risiko adalah penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai organisasi. Manajemen harus menetapkan tujuan dan katagori operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga resiko terkait bisa diidentifikasikan dan dianalisa. Dalam Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan organisasi. Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak akan perubahan lingkungan eksternal yang mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian intern yang selama ini tidak ada.  
3. Informasi dan Komunikasi ( Information and Communication )   Dalam Organisasi diperrlukan informasi agar terselenggaranya fungsi pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan. Dan Manajemen juga harus memperoleh, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, mau berasal dari sumber internal maupun eksternal yang berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi dalam kerangka pengendalian internal 



 COSO adalah proses iteratif yang berkelanjutan untuk memperoleh, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal menjadi sarana diserminasi informasi didalam organisasi, misalnya dari atas kebawah, dari bawah keatas. 
4. Kegiatan pengendalian ( Control Activites )  Kegiatan pengendalian yaitu mencakup tindakan yang diterapkan melalui prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi.  
5. Pemantauan pengendalian ( Monitoring Activities )  Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya yang dapat digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian internal dan berfungsi sebagaimana mestinya dan juga pemamtauan menjadi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal diwaktu tertentu.  
2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal  Dari pengertian pengendalian internal tercakup pula tujuan dari pengendalian internal itu sendiri menurut Mulyadi (2016:129) yaitu : a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. c. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan. d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manejemen.  
2.2.3 Fungsi Pengendalian Internal 



  Dalam Sistem pengendalian internal memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Romney dan stein bart yang diterjemahkan oleh Deni dan Dewi (2006:229) terdiri dari 3 fungsi yakni : 1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu masalah, sebelum masalah tersebut muncul. 2. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective contol) dibutuhkan dalam mengungkap masalah yang terjadi setelah masalah tersebut muncul telah muncul. 3. Pengendalian korektif (corrective control) bertujuan untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi dan ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.  
2.2.4 Konsep Dasar Pengendalian Internal  Menurut Mulyadi, (2002: 180) terdapat 4 Konsep dasar Pengendalian internal sebagai berikut : a. Pengendalian internal merupakan suatu proses Pengendalian internal ialah suatu rangkaian tindakan- tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas organisasi usaha. b. Pengendalian internal yang dijalankan Suatu Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun juga dilaksanakan oleh orang dari setiap jenjang 



 organisasi usaha, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dari suatu perusahaan. c. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai. d. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan.  
2.2.5 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal  Sebaik-baiknya suatu pengendalian internal dirancang dan dioperasikan oleh suatu perusahaan, akan tetap saja selalu ada berbagai keterbatasan yang pada sebuah praktek dilakukan. Menurut Mulyadi (2013:181) mengdefinisikan keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian internal sebagai berikut : a. Kesalahan dalam pertimbangan (Poor Judgement)  Seringkali, manajemen dan personal lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan suatu bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi. b.  Gangguan (Breakdown) Gangguan dalam pengendalian telah ditetapkan dapat terjadi karena personal dalam memahami perintah dapat membuat kesalahan karena kelalaian, kurangnya  perhatian, atau kelelahan. c. Kolusi (kollusion) Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang  dibangun untuk melindungi kekayaan entitas tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.  



  
2.3 Definisi Prosedur  Prosedur menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departement atau lebih yang dibuat agar menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi pada perusahaan.  
2.4 Definisi Kinerja  Dalam Suatu organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai suatu tujuan tersebut sangat diperlukan adanya kinerja yang handal dan profesional dari berbagai pegawai organisasi yang bersangkutan. Menurut Bastian (dalam Hessel Nogi 2005:175) Kinerja Organisasi adalah Gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan Menurut Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah hal yang melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing- masing bagian dengan hasil sudah yang diharapkan. Dari definisi diatas kinerja lebih ditekankan pada tanggung jawab setiap personal agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan.      



 2.4.1 Penilaian Kinerja  Penilaian Kinerja dasarnya digunakan sebagai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan berfungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Dwiyanto (2006:47) Mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh penilaian yang diberikan oleh birokrasi itu untuk memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. 
 
2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja  Menurut Pasolong (2007:186) menyatakan bahwa Tujuan dari penilaian Kinerja terbagi atas beberapa tujuan yaitu : a. Sebagai dasar dalam memberikan informasi Kompensasi kepada pegawas yang setimpal dengan kinerja yang dilakukan b. Sebagai dasar dalam melakukan promosi bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik, dan yang menguntungkan suatu perusahaan atau organisasi c. Sebagai dasar untuk melakukan mutasi terhadap pegawai pegawai yang kurang cocok dengan pekerjaannya, dan memiliki kinerja yang telah baik diperusahaan d. Sebagai dasar untuk melakukan demosi terhadap pegawai yang kurang atau tidak memiliki kinerja yang baik dan hanya akan merugikan Perusahaan 



 e. Sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai yang tidak lagi mampu dalam melakukan pekerjaannya dengan baik, dan sudah memiliki kinerja yang kurang dalam perusahaan  f. Sebagai dasar dalam memberikan diklat terhadap pegawai baru yang bekerja dalam perusahaan g. Sebagai dasar untuk mengetahui berhasilnya suatu organisasi dengan melihat bagaimana kinerja karyawannya.  
2.5 Konsep Perkoperasian 

2.5.1 Pengertian Koperasi  Koperasi berarti mengandung makna “kerja sama “. Koperasi (Cooperative) yang bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerjasama”. Dan Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain seperti kata “Enriques” dan juga ada yang memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (to help me another) atau saling bergandengan  tangan (hand in 

hand). Menurut Undang-undang dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia sudah disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.  Dan Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33  UUD 45 yaitu dinyatakan bahwa jika kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang, dimana maka dibangunlah perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.   Pengertian Koperasi dalam Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1,  Koperasi ialah badan hukum yang didirikan perseorangan atau badan hukum yang dapat memisahkan kekayaan para anggota 



 sebagai modal buat menjalankan suatu usaha, yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, budaya dengan nilai dan prinsip pendirian. Perkoperasian ialah segala sesuatu yang didalamnya  menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya membayar jasa Para anggota. Menurut ILO ( International Labour Organization ) terdapat 6 elemen yang  dikandung koperasi yaitu : 1. Koperasi yaitu perkumpulan orang-orang didalamnya (association of person) 2. Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan pihak bersangkutan 3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai secara bersama-sama 4. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis/ bersama (formation of a 

democratiacally controlled business organization) 5. Terdapat kontribusi yang telah adil terhadap modal yang dibutuhkan Anggota Koperasi (making equitable contribution to the capital required) 6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ketika telah bergabung (accepting of the risk and benefits of the undertaking). 
  
2.5.2 Tujuan Koperasi 

 Tujuan Koperasi Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 pasal 4, Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus ialah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional 



 yang demokratis dan berkeadilan. Dan koperasi yang telah berlandaskan Pancasila dan UU Republik Indonesia Tahun 1945.   
2.5.3 Karakteristik Pelaporan Keuangan Koperasi  Menurut Tugiman Hiro (1996: 12:13), Karakteristik pelaporan keuangan Koperasi ialah sebagai berikut dibawah ini: a. Laporan Keuangan Koperasi adalah laporan keuangan yang telah disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai alat pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan Koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota. b. Laporan Laba Rugi menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. SHU juga ialah bentuk dari pendapatan atas jasa Koperasi. c. Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri serta para pejabat. Pemakai lain yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. d. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi terutama ialah: (1) Menilai pertanggungjawaban pengurus Koperasi, (2) Menilai dalam sisi prestasi pengurus, (3) Menilai manfaat yang telah diberikan koperasi terhadap anggotanya, (4) Sebagai bahan dalam pertimbangan menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan  koperasi. 



 e. Modal koperasi terdiri  dari simpanan- simpanan, pinjaman- pinjaman, dan penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Yang bersumber untuk menjadi modal. f. Pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang dikurangi penyusutan dan beban- beban dari tahun buku yang bersangkutan yang biasa  disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). g. Keanggotaan dalam koperasi tidak dapat dipindah tangankan dengan siapa pun. Kewajiban anggota menanggung kerugian yang diderita koperasi baik yang timbul pada penutupan tahun buku.  
2.5.4 Tujuan Pelaporan Keuangan Koperasi  Menurut Tugiman Hiro (1996: 14), Tujuan Pelaporan Keuangan Koperasi adalah sebagai berikut : a.  Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya bertujuan untuk: (1) Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi seorang anggota koperasi, (2) Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha, (3) Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota, (4) Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kekayaan bersih, dalam satu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota atau bukan 



 aggota, (5) Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. b. Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan koperasi : (1) Sumber daya ekonomis telah dimiliki koperasi, (2) Kewajiban harus dipenuhi oleh sebuah koperasi, (3) Transaksi, kejadian dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi, (4) Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota, (5) Sumber dan penggunaan dana serta informasi- informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas.  Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup,paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya yaitu; Neraca, Perhitungan hasil usaha, dan Catatan atas laporan keuangan. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu; Laporan Perubahan ekuitas (Modal), dan Laporan Arus kas. Penyajian Informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain : (1) Dapat dipahami, (2) Relevan, (3) Materialitas, (4) Keandalan, (5) Substansi mengunggli bentuk, (6) Pertimbangan sehat, (7) Kelengkapan, (8) Dapat dibandingkan, (9) Tepat waktu, (10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.  



 2.6 Definisi Kredit  Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang artinya kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Kredit juga diartikan sebagai suatu fasilitas keuangan yang akan memungkinkan badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.  Secara umum, akses yang terhadap sumber permodalan, struktur permodalan, dan kemampuan kemanfaatan modal koperasi secara kelembagaan maupun anggota-anggotanya secara individu atau sebagai pengusaha kecil, relatif masih rendah. Ditinjau dari aspek skema pendanaan, kredit dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 1. Kredit bersubsidi  2. Kredit komersial  Pengertian kredit menurut Undang- Undang Perbankan nomoe 14 tahun 1967 adalah penyediaan uang atau tagihan, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi hutangnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, dengan mendapat imbalan atau pembagian hasil keuntungan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan (Suyatno, 1991: 13).   
2.6.1 Unsur- Unsur Kredit  Menurut Kasmir adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut : a. Kepercayaan 



  Yaitu berarti suatu pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, jasa benar-benar diterima kembali dimasa akan datang berdasarkan  akad yang sudah dibuat.  b. Kesepakatan   Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipeminjam dan yang meminjam kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. c. Jangka waktu  Setiap kredit dikeluarkan oleh perusahaan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati sebelumnya. d. Resiko  Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal  yaitu;  resiko kerugian penyebabnya anggota yang sengaja tidak membayar kreditnya dan terkena bencana alam sehingga membuat waktu lama untuk membayar kreditnya kepada Koperasi. e. Balas jasa  Dari pemberian fasilitas kredit pihak koperasi juga mengharapkan balas jasa atas kredit yang diberikan kepada nasabah yang berupa Bunga atau Pendapatan.     



 2.6.2 Tujuan Kredit  Menurut Kasmir (2013-116) dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut : a. Mencari keuntungan  Hasil keuntungan ini dapat diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pemberi kredit dalam balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah. b. Membantu usaha nasabah  Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk dana modal kerja. Dan juga bisa membantu perekonomian dari nasabah. c. Membantu pemerintah.  
2.6.3 Fungsi Kredit  Menurut Kasmir (2013:117-119) fungsi kredit sebagai berikut : a. Untuk meningkatkan daya guna uang b. Untuk meningkatkan dalam peredaaran dan Lalu lintas Uang c. Untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang d. Agar Meningkatkan peredaran barang e. Untuk Sebagai alat Stabilitas Ekonomi f. Untuk meningkatkan Kegairahan berusaha g. Untuk meningkatkan  Pendapatan h. Untuk meningkatkan Hubungan Internasional    



 2.6.4 Prinsip- Prinsip Perkreditan  Menurut Kasmir (2013-136-137) terdapat lima faktor penilaian permohonan kredit yang perlu diperhatikan antara lain : a. Kepribadian dan watak (Character)  Yaitu sifat atau watak seseorang yang akan diberikan Kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Dan Untuk membaca watak  dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, yang yang bersifat latar belakang pekerjaan. b. Kemampuan atau Kesanggupan (Capacity)  Yaitu dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan dapat dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya sendiri, sehingga dapat terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang diterimanya. c. Modal atau kekayaan (Capital)  Dalam menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada dalam usaha yang dimilikinya,  juga termasuk persentase modal yang digunakan dalam membiayai proyek akan dijalankan, berapa modal sendiri yang diperoleh dan modal pinjaman. d. Jaminan (Colleteral)  Pada jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan yang diberikan sebaiknya nilainya melebihi jumlah kredit yang diberikan oleh Calon Nasabah. e. Kondisi (Condition) 



  Yaitu penilaian kondisi politik, ekonomi yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek dibidang usaha yang dibiayai hendaknya yaitu benar-benar memilik prospek yang baik kedepannya, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.   
2.6.5 Prosedur Umum Perkreditan    Menurut Kasmir (2012:143) secara umum prosedur pemberian kredit adalah : 1. Pengajuan berkas peminjaman Pengajuan proposal kredit hendaknya mengikuti beberapa berkas diantaranya : (a) Latar belakang seperti jenis usaha, dan identitas perusahaan, (b) Tujuan, (c)Jangka waktu hingga jumlah besar kredit, (d)  prosedur permohonan kredit, (e) Jaminan kredit, (f) Akte Notaries. Dalam hal ini digunakan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, (g) Tanda Daftar perusahaan, (h) Nomor Pokok Wajib Pinjaman, (i) Laporan rugi laba 3 tahun terakhir dan neraca, (j) Bukti diri dari pimpinan perusahaan, (k) Fotocopy sertifikat jaminan. 2. Penyelidikan berkas Pinjaman  Penyelidikan berkas pinjaman ini juga  bertujuan untuk mengetahui syarat  atau berkas sudah lengkap dan telah benar  sesuai dengan persyaratan yang  telah ditetapkan. 3. Wawancara I  



  Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui serta meyakinkan maksud dan  kebutuhan calon nasabah yang sebenarnya dengan langkah pihak bank  bertanya secara langsung kepada calon nasabah. 
4. On the spot  Yaitu peninjauan langsung keberbagai objek yang dijadikan sebuah usaha  atau jaminan. 5. Wawancara II  Tahapan ini dilakukan agar mencocokkan kembali hasil dari wawancara  yang pertama dan hasil survey apakah ada kesesuaian yang mengandung  kebenaran atau tidak dari data yang diberikan calon nasabah. 6. Keputusan kredit  Yaitu jumlah uang akan diterima, dan jangka waktu pembayaran kredit  biaya yang harus diterima calon nasabah, keputusan kredit yang  menentukan apakah kredit disetujui atau ditolak. 7. Penandatanganan akad kredit   Tahapan setelah keputusan kredit sebelum kredit diberikan maka nasabah  menandatangani perjanjian. 8. Realisasi kredit   Tahapan ini bertujuan untuk membuka rekening giro atau tabungan dari  nasabah setelah penandatangan perjanjian. 9. Perjanjian atau penarikan dana     



 2.6.5 Pengendalian Internal Kredit  Mulyono (2001: 460), Pengendalian internal perkreditan yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usaha sebagai penjagaan dan pegamanan dalam mengelola harta koperasi dalam bentuk perkreditan efisien, dengan guna menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang sudah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan.  Santoso (1996:183), Pemeriksaan kredit sangat berperan penting dalam memelihara kelacaran dalam kredit. Beberapa aspek penting, selain aspek kelengkapan dokumen dan pengikatnya, unsur pengawasan dalam penggunaan dana pinjaman pun mempunyai peranan penting. Dengan demikian bagian pengawasan kredit sebuah koperasi harus diarahkan dengan benar untuk menunjang kelancaran usaha koperasi.  
2.7 Definisi Sisa Hasil Usaha (SHU)  Laba merupakan tujuan utama didirikannya suatu organisasi usaha, mau itu perusahaan hingga Koperasi, Maka dalam sebuah koperasi laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 12, Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah Surplus Hasil usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku atau satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai biaya usaha.  



  Dalam Perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut : 1. SHU Total Koperasi pada satu tahun buku 2. Bagian (persentase) SHU  3. Total simpanan anggota 4. Total seluruh transaksi usaha  5. Jumlah simpanan per anggota Koperasi 6. Omzet  usaha per anggota 7. Bagian SHU untuk simpanan anggota 8. Bagian SHU untuk transaksi usaha anggota.   
2.7.1 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)  Dalam sebuah SHU menjadi dasar adalah prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU harus dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing yang dilakukan anggota. Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, seperti : 1. SHU atas jasa modal Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 2. SHU atas jasa usaha 



 Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai dan pelanggan.  Tentunya tidak semua komponen harus diadopsi koperasi dalam pembagian SHU-nya. Hal ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.  
2.8 Hubungan antara pengendalian internal pemberian kredit terhadap 

Kinerja Koperasi  Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya hal ini dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 Tentang Perkoperasian. Jika ingin mewujudkan tujuan dari sebuah koperasi yang ingin mensejahterahkan anggotanya maka koperasi itu juga harus memiliki perkembangan yang baik agar bisa membantu anggota masyarakat kalangan menengah kebawah ketika koperasi itu tidak memiliki perkembangan bagaimana tujuan dari koperasi yang telah dijelaskan dalam UU dapat tercapai karena koperasi tersebut akan mengalami kebangkrutan, maka dari itu perkembangan dari sebuah koperasi sangatlah tergantung dengan pengendalian internal sebuah koperasi, bukan hanya koperasi sebuah perusahaan yang besar dan berkembang pasti dibalik itu ada sebuah pengendalian internal yang baik didalamnya.   Dalam sebuah Koperasi, pengendalian internal sangat penting karena dapat mencerminkan tentang kondisi koperasi tersebut, baik dalam Kinerja dalam perkembangan SHU atau laba yang didapat oleh koperasi, maupun Kinerja dalam dari pengurus Koperasi. Pengendalian Internal koperasi akan menentukan 



 bagaimana koperasi dalam mengeluarkan prosedur- prosedur dalam pemberian kredit yang nantinya akan membantu membuat perkembangan dalam sisi keuangan yang sering disebut SHU Koperasi.  
2.9  Hasil penelitian Terdahulu  Yesti Nawangsari, Iwan Setyaputra, 2016. Analisis sistem pengendalian internal pemberian kredit menurunkan tingkat kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Jaya. Variabel penelitian Sistem pengendalian internal pemberian kredit dan kredit macet, metode analisis data Kualitatif yang menggambarkan dan data-data untuk menganalisa, Hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu sebuah gambaran mengenai pengendalian internal dalam pemberian kredit yang telah efektif dengan menggunakan prinsip 5C (Charater, Capacit, Collateral, Condition, Capital) yang terkadang juga tidak diterapkan dengan baik dan pada laporan hasil survei dan analisa kredit belum dilakukan pengecekan secara teliti sehingga dapat dimanfaatkan secara pribadi.  Wendy Hillari Lahope, Treesje Runtu, Anneke Wangkar, 2018. Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pemberian dan Pelunasan Piutang pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Metode Analisis Deskriptif mengumpulkan data observasi dan wawancara tentang pengendalian internal yang sesuai dengan Teori COSO. Hasil penelitian sistem pengendalian internal pada koperasi belum berjalan dengan efektif karena tidak terdapat pembagian dan pemisahan tugas dan tanggung jawab hal ini dikarenakan terjadi rangkap tugas. Dimana manajer dan bendahara dilakukan oleh orang yang sama, kredit macet masih sering terjadi dikoperasi hal ini disebabkan karena kurang ketelitian 



 manajer dalam menganalisis pemberian kredit dan tidak menerapkan sepenuhnya prinsip 5C dalam pemberian kredit.  
2.9  Kerangka Pemikiran  Agar dapat mengarahkan alur penelitian dan hasil penelitian, maka dibangun sebuah kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2. 2 : Kerangka Pikir                 Koperasi Simpan Pinjam  Alfarizi Makassar Sistem Pengendalian Internal Komponen Sistem Pengendalian Internal Proses Pemberian Kredit Keterbatasan pengendalian internal SHU Koperasi 



 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian akan ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan.  
3.2 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : a. Wawancara     Wawancara merupakan pengumpulan data yang dalam metode survey yang dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indrianto dan Supomo, 2002:152). Dalam teknik wawancara ini secara formal yang diharapkan agar mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dengan jawaban yang jujur dan lengkap dari Subjek yang menjadi tempat penelitian. b. Kuesioner  Kuesioner berarti memperoleh informasi dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk penelitian ini disusun dengan menggunakan unsur-unsur pengendalian internal.  



 c. Observasi   Observasi yaitu dimana peneliti secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan. Dan dalam pengamatan ini peneliti melakukan peninjauan secara langsung untuk mengetahui jalannya prosedur pemberian kredit pada Koperasi, dan tentang kinerja karyawan koperasi. d. Studi Pustaka  Metode pengumpulan data berasal dari berbagai sumber informasi dengan mempelajari buku-buku untuk membantu pemahaman yang lebih baik mengenai hal yang akan diteliti.  
3.3 Jenis dan Sumber Data Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Data Primer Merupakan data lapangan yang diperoleh secara langsung seperti melalui hasil wawancara dan jawaban kuesioner mengenai kebijakan dan prosedur pemberian kredit dan bagaimana pengendalian internal serta kinerja dari sebuah koperasi. b. Data Sekunder Data ini Berfungsi sebagai pelengkap dari data primer yang berupa data tahunan laporan keuangan, formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Data Sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 1. Dokumen sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZI 2. Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZI 



 3. Uraian deskripsi pekerjaan dari masing-masing bagian dalam proses  pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZI 4. Laporan keuangan bulanan, formulir, bukti, dan catatan yang berhubungan  dengan pemberian kredit. 5. Laporan kredit macet KSP ALFARIZY  
3.3. 1 Variabel Penelitian  Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan berbagai nilai yang memberikan gambaran nyata mengenai fenomena dalam 
construct. Variabel dalam penelitian ini ialah atribut yang terdapat pada permohonan kredit.  
3.4 Metode  Analisis  Metode analisis yang digunakan dalam pengelolaan data hasil pada penelitian ini yaitu Analisis Deskriptif : a. Mendeskripsikan pengendalian internal pemberian kredit dalam yang ada dalam Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY. Analisis ini dilakukan melalui pengisian kuesioner pengendalian internal yang menanyakan pertanyaan mengenai pengendalian dalam mengendalikan aspek-aspek struktur pengendalian internal yang mungkin tidak memadai. Kuesioner tersebut dirancang untuk mendapatkan jawaban “ya” atau “tidak” (Arens dan Loebbecke, 2003). b. Perkembangan SHU/ Keuntungan data yang diambil 6 Bulan ditahun 2019, Mulai bulan Mei- Oktober  dalam Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY. 



 c. Dari Penelitian yang dilakukan penulis akan membandingkan Sistem Pengendalian Internal dari KSP ALFARIZY sesuai dengan teori dari COSO ( 
Comittee of sponsoring organizations of the treadway commision ) untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal telah efektif atau belum.  

3.5   Definisi Operasional   Untuk memberikan kemudahan dalam penelitian, perlu ditetapkan operasional. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Sistem merupakan bagian-bagian yang sangat berkaitan dengan satu sama lain untuk mencapai sarana atau maksud untuk tujuan yang sama. Sedangkan pengendalian internal dan pemberian kredit memiliki kaitan yang sangat erat yang dimana tindakan pengendalian dapat dikatakan sebagai pengawasan sebuah organisasi yang akan menentukan jalannya organisasi tersebut, mulai dari prosedur pemberian kredit hingga dengan pencairan kredit yang nantinya akan berpengaruh bagi Koperasi itu sendiri. 2. SHU adalah keuntungan yang didapatkan oleh sebuah Koperasi dalam memberikan kredit, yang dimana ketika dalam memberikan kredit koperasi telah mengikuti sesuai dengan pengendalian yang baik maka akan membantu menambah sebuah laba dari sebuah Koperasi. 
 
 
 
 
 



 BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY  

4.1.1 Sejarah Singkat KSP ALFARIZY Makassar  Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY yang berkedudukan di Jl. Abd. Kadir 2 Makassar yaitu merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Hikma yang anggaran dasarnya disahkan dengan akta notaris tahun 2005, dan Pendiri dari Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY yaitu H. Satuhang Dg. Naba.  Ide yang didapat oleh Pendiri dari Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY bapak. H. Satuhang Dg. Naba ingin mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam dengan cara mendirikan cabang di berbagai daerah baik di Makassar, Gowa, Sulawesi Barat Maje’ne, Polmas.  Salah satu dari kantor cabang yang didirikan oleh Bapak H. Satuhang Dg. Naba ialah Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY Cabang Jl. Abd. Kadir 2 disahkan dengan akta notaris pada tahun 2011 dan mulai melakukan aktivitas semenjak tahun 2011, dengan karyawan yang berjumlah 8 orang, terdiri dari Pimpinan, Karyawan, dan Karyawati.  Selain untuk mengembangkan bisnisnya di bidang Koperasi Simpan Pinjam Beliau mendirikan cabang di berbagai daerah juga agar dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan memberikan  modal usaha.  



 4.1.2 Struktur Organisasi Gambar 4.1 : Struktur Organisasi         
Sumber : Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY.  Berdasarkan susunan dari struktur organisasi diatas maka Masing- masing pengurus mempunyai tugas dan wewenang dalam KSP ALFARIZY Makassar untuk membantu meningkatkan berikut dibawah ini adalah perincian tugas dan wewenang dari pengurus/ Karyawan dari KSP ALFARIZY Makassar : 1. Dewan Pengawas Tugas dari Dewan Pengawas ialah mengawasi semua bagian pekerjaan yang ada dalam koperasi agar berjalan seperti yang diharapkan, agar semua bidang menjalankan tugasnya dengan benar. Pimpinan 

Korlap 

(Kordinator  Lapangan) 

Kasir 

PDL/ Mantri 

(Petugas Dinas 
Lapangan) 

Bagian  

Administrasi  

Dewan Pengawas 



 2. Pimpinan  Tugas manajer yaitu melakukan kelayakan seseorang dalam memberikan kredit kepada calon anggota koperasi. Dalam posisi manajer ini mempunyai Wewenang dalam mengambil keputusan tentang menolak dan menyetujui suatu permohonan yang diajukan oleh calon anggota koperasi.  3. Korlap ( Kordinator Lapangan) Tugas dan wewenang Korlap KSP ALFARIZY Makassar Melakukan pengawasan meneliti dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan kerja dilapangan, Memberi bimbingan serta saran kepada bawahan agar dalam pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan, Mengetahui target pekerjaan yang dikerjakan dan, mulai dari data diri, hingga menilai keyalakan dari pinjaman yang diajukan oleh Calon Anggota Koperasi. 4. PDL ( Petugas Dinas Lapangan )/ Mantri Tugas dari PDL dalam KSP ALFARIZY Makassar yaitu, Melakukan pelayanan pinjaman mingguan/ harian kepada anggota setiap hari sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh nasabah, Mencatat setiap angsuran didalam kartu bukti pinjaman, Mengecek dan mencatat anggota koperasi macet yang sudah jatuh tempo kedalam buku data kredit macet, dan Menyetorkan jumlah  storting, kasbon dan drop kepada Kasir. 5. Kasir Kasir merupakan petugas atau karyawan pembukaan kantor atau Koperasi yang mempunyai tugas, Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di 



 koperasi, Bertanggungjawab membuat laporan harian dari KSP ALFARIZY, Menerima laporan stroting dan tunai masing- masing Petugas Dinas Lapangan ( PDL ) per hari, Membuat rincian atas uang makan, transport, gaji, dan prestasi masing- masing karyawan. 6. Bagian Administrasi  Tugas dan wewenang Administrasi di KSP ALFARIZY Makassar ini ialah; Mempersiapkan rapat- rapat yang akan dilakukan didalam koperasi seperti mengatur jadwal, rapat anggota yang dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan dan membuat Rekap dari data Anggota mulai dari Pinjaman dan pembayaran kredit yang dibayarkan setiap hari.  
4.1.3 Visi dan Misi KSP ALFARIZY 

 Sebagai Koperasi yang bergerak dalam Simpan Pinjam dalam mendorong perkembangan ekonomi anggota Koperasi dan masyarakat yang lebih maju dan transparan maka visi dan misi KSP ALFARIZY sebagai berikut : 
1. Visi KSP ALFARIZI  Sebagai KSP yang mengerti tentang kebutuhan anggota untuk menjadikan anggota lebih Sejahtera.   
2. Misi KSP ALFARIZY  Memajukan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota/ Masyarakat. 



  
4.1.4 Prosedur Pemberian Kredit  Gambar 4. 2 : Prosedur Pemberian Kredit KSP ALFARIZY        

Sumber : Struktur Pemberian Kredit KSP ALFARIZY.  Berdasarkan struktur pemberian kredit diatas yang telah ditetapkan oleh manajemen atau pihak internal dari KSP ALFARIZY Makassar, dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Anggota berkas : prosedur dalam pemberian kredit untuk yang diajukan oleh calon anggota koperasi, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Aplikasi yang dimaksud dari aplikasi ialah formulir yang akan diisi dan dipahami oleh calon anggota koperasi atau yang disebut SPK ( Surat Persetujuan Kredit ) didalamnya berisi syarat/ ketentuan dalam pemberian kredit  dan Jaminan yang akan dijaminkan oleh calon anggota koperasi/ calon nasabah, untuk mengetahui data diri Anggota Berkas PDL/ BERKAS Korlap/ Pimpinan Verifikasi/ Survey KTP KK Aplikasi Jaminan  Rumah jelas Instansi/perusahaan Usaha jelas Orang jelas Jaminan jelas Permohonan   Mengecek : Rumah Usaha  Orangnya Jaminannya  Pinjaman. Manager Putusan Pinjaman Memutuskan Pinjaman sesuai data yang benar dari Korlap ACC 



 dari calon anggota koperasi agar memudahkan manajemen KSP ALFARIZY Makassar dalam menginput dan mengolah data. 2. PDL/ Berkas : selanjutnya ketika calon anggota koperasi telah menyiapkan berkas-berkas dalam pengajuan kredit, maka pihak manajemen KSP ALFARIZY Makassar akan menyiapkan data calon nasabah seperti; rumah yang jelas, usaha yang jelas sebagainya, dan terakhir ada, Permohonan kredit yang dilakukan calon nasabah untuk mendapat pinjaman di KSP ALFARIZY Makassar, seperti yang diuraikan di struktur diatas. Selanjutnya, 3. Korlap/ Pimpinan, Verifikasi/ Survey: bagian ini bertugas untuk mengecek atau mensurvey calon nasabah yang mengajukan kredit, hal pertama dalam pengecekan ialah; (1) tempat tinggal dari calon nasabah agar pada saat telah realisasi kredit, karyawan akan mudah menagih pembayaran kredit karena mengetahui rumah nasabah, (2) Usaha apa yang dijalankan oleh anggota koperasi/ Nasabah agar dapat mengetahui pendapatan yang didapatkan atau pendapatan jelas agar bisa membayar kredit setiap bulannya/ membayar kewajiban kepada KSP ALFARIZY, (3) Orangnya bertujuan untuk mengetahui karakter dari dari calon nasabah/ anggota Koperasi agar tidak salah dalam mengeluarkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang lain, (4) Jaminannya untuk mengetahui jaminan yang dijaminkan oleh calon nasabah/ anggota koperasi telah sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh KSP ALFARIZY, (5) Pinjaman terakhir adalah realisasi pemberian kredit. 



 4. Manager/ Pemutusan Pinjaman Pada tahap ini manager akan mengambil keputusan setelah pertimbangan kelengkapan data calon anggota koperasi, dan laporan dari Korlap. Keputusan tentang pengajuan kredit diterima atau ditolak akan ditentukan oleh Manager. 5. ACC Tahap terakhir ialah ACC kredit keputusan yang telah diambil oleh Manager tentang menerima pengajuan kredit.  
4.1.5 Tata cara Pemberian Kredit yang benar dan jelas di KSP ALFARIZY  Berikut ada 7 poin dalam tata cara dalam pemberian kredit di KSP ALFARIZY yaitu: 1. Anggota yang diberikan pinjaman harus jelas alamat rumah dan jelas usahanya dan tidak kontrak 2. Anggota tidak boleh diwakilkan untuk menanda tangani surat perjanjian kredit pinjaman 3. Anggota tidak boleh menanda tangani lebih dari satu perjanjian kredit pinjaman 4. Anggota tidak boleh ditempati menitip pembayaran lebih dari satu kartu/ kelompok titipan 5. Anggota tidak boleh melunasi lebih dari 5X angsuran, kecuali terpaksa pinjaman tetap/ tidak naik 6. Anggota yang lanjut pinjamannya, tidak boleh di drop kalau bukan dirumahnya masing- masing 



 7. Anggota yang pinjamannya mau dinaikkan, harus pertimbangkan lebih dahulu dengan sebaik-baiknya, mengingat anggota tersebut mempunyai pinjaman lebih dari satu Koperasi.  Oleh sebab itu, manajemen koperasi memberikan saran kepada seluruh pelaksana tugas baik PDL/Mantri, Korlap dan Pimpinan, agar cara-cara diatas supaya diperhatikan, dipahami, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Kemacetan bisa di tekankan sekecil mungkin.   Berdasarkan tata cara dalam pemberian kredit yang ditetapkan oleh pihak internal dari KSP ALFARIZY Makassar, pihak Koperasi berharap dengan tata cara diatas bisa membantu untuk mengurangi kredit macet, juga berharap agar calon anggota koperasi/ Nasabah dapat mematuhi tata cara yang telah ditetapkan. Dalam tata cara pemberian kredit ada  yaitu di Poin 5 tidak boleh melunasi lebih dari 5X angsuran, berarti anggota koperasi/ nasabah tidak boleh mengajukan kembali permohonan kredit atau menyambung kredit ketika anggota koperasi belum melunasi pinjamannya, anggota koperasi bisa melanjutkan kembali permohonan kredit ketika kewajibannya sisa 5X angsuran. Hal ini untuk mencegah atau meminimalkan kredit macet, dan untuk dapat membantu masyarakat ketika sedang membutuhkan dana.     
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Deskripsi Responden 



  Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa Karyawan, dan nasabah dari KSP ALFAIZY Makassar berikut Uraian data Karyawan : Tabel 4. 1  Data Responden  Pada KSP ALFARIZY Makassar No. Nama Jabatan Keterangan 1 Ilmanuddin Manajer Pimpinan KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar. 2 Rudy wahab Karyawan Karyawan KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar. 3 Yuliana Haeruddin Kasir Karyawati KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar. 4 Baharuddin Anggota/ Nasabah Anggota KSP ALFARIZY Makassar yang pernah mengalami kredit macet 5 Sumarsih Anggota/ Nasabah Anggota KSP ALFARIZY Makassar yang mengambil pinjaman kredit. 
Sumber : Data Responden KSP ALFARIZY Makassar.  Dari data responden pada tabel 1 KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd Kadir 2 Makassar penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada responden mengenai tentang Prosedur pemberian kredit, Sistem Pengendalian Internal, Kredit macet, 



 hingga SHU/ keuntungan yang didapat oleh Koperasi. Bukan hanya karyawan dari Koperasi yang menjadi responden bahkan nasabah dari Koperasi juga menjadi responden dalam Penelitian ini. Berikut pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepada responden baik untuk karyawan maupun nasabah : 1. Bagaimana Prosedur Pemberian kredit dalam KSP ALFARIZY Makassar ? Menurut Manajer Bapak Ilmanuddin dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Prosedur dalam pemberian kredit ialah sebagai berikut : “ Dalam prosedur pemberian kredit Calon Nasabah yang mau 

mengajukan pinjaman kredit harus mengikuti syarat- syarat yang sudah 

ditentukan oleh pusat seperti gambar yang telah ditunjukkan, dan jika 

ada nasabah yang memasukkan data dirinya yang tidak sesuai dengan 

data diri yang sebenarnya maka pada hari itu juga pengajuan 

pinjamannya akan dibatalkan/ ditolak. Prosedur dalam pemberian kredit 

harus seseuai jika tidak maka pihak internal tidak akan mengeluarkan 

Drop/ pinjaman baru untuk calon anggota/ nasabah ”. Dan Menurut Bapak Rudi Wahab sebagai karyawan atau PDL (Petugas Dinas Lapangan) di Koperasi ALFARIZY Makassar dalam wawancara yang dilakukan tentang prosedur kredit ialah sebagai berikut : “ Ketika ada calon anggota yang mau mengajukan pinjaman baru dia 

harus mengikuti prosedur- prosedur pemberian kredit yang sudah 

ditetapkan oleh kantor pusat dan juga dalam prosedurnya harus ada 

yang dijaminkan calon anggota  untuk mendapatkan kredit misalkan 



 BPKB dan semacamnya, ini bisa membantu mengurangi kredit macet, 

tapi calon nasabah yang Cuma mengajukan pinjaman sebesar Rp. 

500.000, tidak perlu ada yang namanya jaminan cukup mengisi SPK dan 

menyiapkan identitas diri saja. Karena pinjaman ini nilainya hanya 

kecil, berbeda dengan pinjaman yang nilanya Rp. 2.000.000 calon 

nasabah harus menyertakan jaminan ”. Dan Menurut Ibu Yuliana Haeruddin yaitu salah satu Karyawati dengan jabatan kasir dala, wawancara yang dilakukan prosedur pemberian kredit dalam merealisasi pengajuan kredit ialah sebagai berikut : “ Jika ada calon anggota yang mau mengajukan kredit mereka harus 

mengikuti syarat yang sudah ditetapkan dan tidak boleh memalsukan 

data diri, semuanya harus jelas, mulai dari usaha, tempat tinggal, dan 

pendapatan calon anggota, agar bisa mengurangi yang namanya Kredit 

Macet ”. Sedangkan Menurut Bapak Baharuddin sebagai anggota koperasi dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur pemberian kredit pada saat melakukan pengajuan kredit di Koperasi ALFARIZY MAKASSAR yaitu sebagai berikut :  “ Prosedur Kredit yang saya masukan di KSP ALFARIZY Fotocopy KK 

(Kartu Keluarga) sama fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan 

setelah itu saya mengisi formulir, dan pihak koperasi datang kerumah 

untuk melihat lokasi beberapa hari  kredit yang saya ajukan bisa didrop.  



 Besarnya pinjaman yang saya ajukan yaitu Rp. 1.000.000,-  pinjaman ini 

bukan pinjaman pertama yang saya ajukan dikoperasi. Sebelum itu saya 

pernah mengajukan kredit dikoperasi dan tidak ada jaminan yang saya 

sertakan seperti BPKB atau sebagainya”. Dan Menurut Ibu Sumarsih sebagai anggota Koperasi ALFARIZY Makassar yang pernah melakukan pengajuan kredit, dalam wawancara yang dilakukan peneliti tentang prosedur kredit sebagai berikut : “ Pengajuan pinjaman kredit di KSP ALFARIZY Makassar itu saya hanya 

menyertakan Fotocopy KK (Kartu Keluarga),  sama Fotocopy KTP 

(Kartu Tanda Penduduk), dan disetelah itu saya mengisi SPK/ Formulir 

untuk mendaftar pinjaman kredit, 1 hari kemudian pihak koperasi datang 

untuk mengecek rumah dan usaha yang saya jalankan. Dan realisasi 

kredit terjadi, pinjaman yang saya ajukan sekitar Rp. 500.000- Rp. 

1.000.000,- dan tidak ada jaminan yang disertakan ”. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya Kredit Macet Pada KSP ALFARIZY ? Menurut Bapak Ilmanuddin dalam wawancara yang dilakukan mengenai penyebab kredit macet yang terjadi pada KSP ALFARIZY Makassar ialah sebagai berikut: “ Kredit macet yang terjadi pada Kantor Koperasi ini itu karena 

diakibatkan oleh Anggota koperasi, yang ketika mengajukan kredit selalu 

mengambil dana yang tinggi sehingga ketika waktu untuk membayar 



 kewajibannya selalu tidak tepat waktu, dan juga anggota selalu 

memberikan alasan kepada PDL agar tidak membayar kreditnya ”. Dan Menurut Bapak Rudy Wahab selaku Karyawan dari KSP ALFARIZY Makassar dalam wawancara yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut :  “ Kredit macet yang terjadi pada KSP ALFARIZY itu karena banyak 

nasabah yang sengaja tidak mau membayar, kabur- kaburan, nasabah 

atau anggota tidak sesuai dengan pendapatannya, yang selanjutnya 

pinjaman yang diberikan terlalu tinggi daripada kesanggupan anggota 

sehingga tidak mampu anggota melunasinya, dan juga terkadang juga 

nasabah mempunyai keperluan lain atau mendesak sehingga 

menyampingkan pembayaran kredit, dan terakhir terkadang ada  

anggota yang selalu datang meminta melanjutkan kreditnya sedangkan 

pinjaman kredit belum lunas ”. Sedangkan Menurut Ibu Yuliana Haeruddin dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengenai penyebab kredit macet dalam KSP ALFARIZY Makassar ialah sebagai berikut : “ Penyebabnya itu kredit macet menjadi banyak, karena dalam laporan 

Evaluasi yang dikerjakan oleh bagian accounting ada 4 bagian data 

yaitu (1) Data Kredit Lancar, (2) Data Kredit kurang lancar, (3) Data 

kredit diragukan, dan (4) Data kredit macet. Jika dalam waktu  satu 

bulan data kredit diragukan belum tertagih maka data itu akan dialihkan 

ke data kredit macet sehingga akan menambah data di kredit macet itu 



 yang menjadi utama mengapa kredit macet dalam KSP ALFARIZY 

Makassar itu menjadi banyak ”.  Menurut Baharuddin sebagai Anggota Koperasi yang pernah mengalami kredit macet dalam pinjamannya dalam wawancara mengenai Kredit macet sebagai berikut : “ Sebenarnya saya sebagai Anggota Koperasi tidak berniat untuk Tidak 

membayar kredit tetapi sering kali  pihak Koperasi datang diwaktu yang 

kurang tepat, selalu ada keperluan lain yang mendesak sehingga 

pembayaran kredit saya sedikit macet dan penyebab lainya saya selalu 

lupa dalam menyisihkan uang untuk pembayaran, dan Pihak Koperasi 

selalu mengerti akan keperluan mendesak anggotanya ”. Sedangkan Menurut Ibu Sumarsih sebagai Anggota koperasi dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengenai kredit macet sebagai berikut :  “ Ketika berbicara kredit macet, saya salah satu anggota koperasi yang 

tidak pernah lupa akan membayar kredit yang saya ambil dan saya tidak 

anggota yang tidak pernah melakukan kredit macet berbeda dengan 

anggota lain saya selalu menyisihkan pendapatan dari usaha yang saya 

miliki untuk membayar kewajiban di koperasi, tapi menurut saya 

anggota yang mengalami kredit macet ialah anggota yang usahanya 

kurang lancar sehingga dia tidak mampu membayar kreditnya 

dikoperasi”. 3. Bagaimana Perkembangan dari SHU KSP ALFARIZY Makassar ? 



 Menurut Bapak Ilmanuddin  dalam wawancara yang dilakukan mengenai perkembangan dari SHU dari KSP ALFARIZY sebagai berikut : “ Jika terjadi kenaikan keuntungan di koperasi itu semua karena 

Karyawan- karyawan yang kinerja nya baik sebab dia bisa 

mengumpulkan kredit dari anggota dengan banyak, sebab keduanya 

karyawan juga bisa lebih tegas kepada Anggota dalam menagih nasabah 
makanya terjadi kenaikan keuntungan, dan sebab lainnya karena adanya 

kerja sama yang baik antara anggota Koperasi dengan Karyawan 

Koperasi”. Menurut Bapak Rudy Wahab ketika wawancara yang dilakukan peneliti mengenai perkembangan SHU Koperasi sebagai berikut : “ Ketika terjadi penurunan dalam segi SHU Koperasi itu disebabkan 

karena adanya ketidak seimbang antara pengeluaran atau biaya 

dibanding dengan Pendapatan, dan jika Koperasi mengalami kenaikan 

Keuntungan itu karena manajemen bisa mengatur antara pengeluaran 

sama biaya, misalkan dalam bulan september mengalami keuntungannya 

berarti manajemen bisa mengatur antara biaya dan pendapatan dibulan 

tersebut ”. Sedangkan Menurut Ibu Yuliana Haeruddin selaku Kasir dalam wawancara yang dilakukan mengenai Perkembangan SHU sebagai berikut :  “ Yang mengakibatkan Penurunan dan Kenaikan dari SHU Koperasi yaitu 

karena PDL (Petugas Dinas Lapangan) bisa menyetorkan uang dari 



 Anggota Koperasi melebihi standar yang biasa disetorkan/ begitu juga 

sebaliknya jika terjadi penurunan karena PDL (Petugas Dinas 

Lapangan) kurang menyetorkan uang pinjaman Anggota, maka dari itu 

semakin banyak uang yang disetorkan oleh PDL maka semakin banyak 

pula keuntungan atau SHU yang didapat oleh Koperasi ”. 4. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal KSP ALFARIZY Makassar ? Menurut Bapak Ilmanuddin dalam wawancara yang dilakukan tentang pengendalian internal dari KSP ALFARIZY sebagai berikut : “ Dalam Sistem Pengendalian Internal di KSP ALFARIZY ini saya sebagai 

Manager sangat tegas kepada karyawan, tegas dalam sisi dalam 

menagih semua PDL harus menyetorkan uang kredit nasabah sebanyak- 

banyaknya dan jika ada karyawan yang melalukan kecurangan pada saat 

bekerja maka akan langsung dipecat, tidak ada sanksi sedikitpun kepada 

karyawan yang melakukan korupsi dan ketika ada karyawan/ karyawati 

yang ingin mengambil cuti tidak boleh lewat dari 3 hari, jika lewat dari 

hari yang ditentukan maka akan diberikan peringatan ”. Dan Menurut Bapak Rudy Wahab dalam wawancara yang dilakukan mengenai Perkembangan SHU Koperasi ialah sebagai berikut : “ Jika mengenai Sistem Pengendalian  Internal KSP ALFARIZY menurut 

saya yah, sudah sangat baik karena ada peraturan- peraturan yang 

dalam koperasi harus diikuti mulai dari menagih kredit anggota, sanksi 

jika ada karyawan yang melakukan curang, dan terakhir ada motivasi 



 yang diberikan kepada karyawan, misalnya jika Koperasi mengalami 

kenaikan keuntungan/ SHU maka akan dinaikkan gaji semua karyawan, 

maka dari itu kami sebagai PDL sangat berusaha meningkatkan 

pendapatan koperasi dengan cara menagih anggota koperasi.  Dan 

untuk sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit kami pihak 

koperasi juga selalu menegaskan kepada calon anggota untuk mengikuti 

syarat- syarat dalam pengajuan kredit agar bisa mengurangi kredit 

macet, dan meningkatkan SHU Koperasi ”. Sedangkan Menurut Ibu Yuliana Haeruddin sebagai Kasir dalam wawancara tentang perkembangan dari SHU Koperasi sebagai berikut :   “ Setahu saya jika berbicara Sistem Pengendalian Internal dalam 

pemberian kredit calon nasabah harus mengikuti syarat- syarat/ 

prosedur pemberian kredit supaya dalam menagih anggota tidak sulit, 

dan jika calon anggota tidak mengikuti prosedur maka pihak koperasi 

tidak akan mengeluarkan Drop/ uang pinjaman kepada anggota, dan 

untuk Anggota yang mau melanjutkan kreditnya bisa saja tapi minimal 

harus terakhir sisa 5X angsuran dari pinjaman sebelumnya ini bertujuan 

untuk mengindari kredit macet ”. 5. Bagaimana Kinerja dari KSP ALFARIZY Makassar ? Menurut Bapak Ilmanuddin selaku Manajer dalam menilai kinerja dari KSP ALFARIZY dari wawancara yang dilakukan sebagai berikut : 



 “ Kinerja dari KSP ALFARIZY untuk 6 bulan  terakhir ini sudah sangat 

baik, kenapa saya mengatakan kinerja dari karyawan sudah baik karena 

dari sisi keuntungan yang didapatkan oleh koperasi sudah baik, dan 

karyawan juga bekerja dengan sangat teliti mau itu dalam hal mendrop 

kredit sampai dengan setoran kredit yang didapat ”. Menurut Bapak Baharuddin dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai Kinerja dari KSP ALFARIZY Makassar sebagai berikut : “ Kinerja dari karyawan koperasi itu menurut saya baik karena dia 

memahami keadaan dari nasabahnya, contohnya saya walaupun kredit 

macet saya banyak tetapi mereka memberikan saya keringanan dengan 

mengizinkan saya membayar kredit dengan semampu saya saja. Namun 

harus membayar, maka dari itu saya membayar kredit macet itu hanya 

setengah dari itupun juga tidak sampai setengah kalau saya sudah tidak 

mampu membayar lagi, dan saya tidak bayar kredit karna kurang 

mampu”. Sedangkan Menurut Ibu Sumarsih dalam wawancara mengenai Kinerja dari KSP ALFARIZY sebagai berikut : “ Kinerja Karyawan koperasi ALFARIZY itu menurut saya juga cukup 

bagus karena kami sebagai nasabah yang pendapatannya tidak menentu 

kadang laku kadang rugi tapi dia memberikan kami keringanan jika kami 

tidak sanggup membayar dengan cara memberikan kami pilihan untuk 

membayar semampu kami”. 



  
4.2.2 Hasil Analisis Data Kredit Macet KSP ALFARIZY Makassar  Dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang mengeluarkan kredit kepada anggota itu harus sangatlah diperhatikan agar nantinya dalam pembayaran kredit akan berjalan lancar, dan tidak terjadi kredit macet jika terjadi kredit macet dalam sebuah koperasi maka itu akan menjadi masalah bagi koperasi. Sama halnya dalam Koperasi ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar yang sedang mengalami masalah kredit macet. Berikut dibawah ini data kredit macet KSP ALFARIZY Makassar dari mulai Bulan Mei- Oktober Tahun 2019 : Tabel 4.2 Data Kredit Macet Pada KSP ALFARIZY Makassar Periode Bulan Mei – Oktober Tahun 2019  Bulan Jumlah  Kredit Kredit Macet  Persentase Mei          35.125.000          5.465.000  16% Juni       15.450.000          7.250.500  47% Juli               42.330.450          8.580.000  20% Agustus          25.522.000          6.200.000  24% September          35.120.320          6.610.450  19% Oktober           34.640.560          9.321.000  27% 
  Sumber : Data Kredit Macet KSP ALFARIZY  Dari data kredit macet diatas KSP ALFARIZY menunjukkan dibulan Juni terjadi kenaikan  dan dibulan Juli terjadi penurunan, begitu juga sebaliknya setiap bulan kredit macet yang terjadi dalam koperasi mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulan. Kredit macet selalu mengalami kenaikan dan penurunan maka  Berdasarkan data kredit macet diatas, dalam penelitian yang dilakukan oleh 



 penulis penyebab kredit macet yang terjadi dalam KSP ALFRIZY ada beberapa faktor sebagai berikut : 1. Watak buruk dari anggota koperasi yang menyebabkan kredit macet seperti; Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh anggota koperasi untuk tidak membayar angsuran kredit yang diberikan oleh KSP ALFARIZY. 2. Kemampuan melunasi besarnya kredit setiap hari berkurang, pembayaran kredit yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi dengan setoran kewajiban secara nyata. 3. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh anggota koperasi seperti; kegagalan usaha dan kebangkrutan dalam usaha yang dijalankan. 4. Manajemen KSP ALFARIZY dalam melakukan pertimbangan dalam pemberian kredit bisa saja kurang teliti dalam menerapkan prinsip 5C sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin saah dalam melakukan pertimbangan dalam memberikan kredit.      
4.2.3 Hasil Analisis Data SHU (Sisa Hasil Usaha) KSP ALFARIZY   Berdasarkan tabel tentang Kredit macet Maka perlulah dilihat bagaimana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah didapatkan oleh KSP ALFARIZY Makassar, dalam mengeluarkan/ merealisasikan kredit kepada anggota Koperasi. Data SHU 



 yang diperlukan dalam Penelitian ini, yaitu data Mulai bulan Mei sampai dengan Bulan oktober Tahun 2019 sebagai berikut : Tabel 4.3 Data SHU (SISA HASIL USAHA) Pada KSP ALFARIZY Makassar Periode Bulan Mei – Oktober Tahun 2019 
Sumber Data : Data Margin/ Keuntungan KSP ALFARIZY.  Berdasarkan gambar diatas data yang menunjukkan tentang keuntungan yang didapatkan oleh KSP ALFARIZY Makassar setiap bulan, Namun penulis membatasi pengambilan data, dan data yang diambil mulai bulan Mei- Oktober Tahun 2019. Pada bulan juni memperlihatkan adanya penurunan keuntungan (SHU) pada Koperasi, dan Bulan Juli mengalami kenaikan keuntungan pada Koperasi, hal ini disebabkan karena realisasi kredit yang diberikan kepada anggota pada bulan juni juga sedikit, itu sebabnya koperasi mengalami penurunan Keuntungan (SHU). Data keuntungan menunjukkan perkembangan dari sisi keuangan, Dan juga penyebab keuntungan atau SHU KSP ALFARIZY Makassar menurun Biaya operasional yang dikeluarkan oleh KSP ALFARIZY terlalu tinggi Resort Nama Petugas Margin/ Keuntungan Mei Juni Juli Agustus September Oktober 1 Rahman 4.033.281 3.703.612 5.585.343 3.839.077 4.413.359 4.104.972 2 Fadel 4.517.597 2.880.948 4.644.596 4.498.599 5.343.757 5.222.197 3 Junaedy 5.928.768 3.831.322 6.343.555 5.328.724 4.945.752 4.707.265 4 Aminuddin 2.873.051 2.286.335 4.546.951 4.601.873 5.086.097 5.381.091 5 Rudi Wahab 3.924.591 2.871.625 5.059.280 4.890.710 5.176.171 5.495.936 6 Accha 2.065.839 1.666.979 1.336.322 2.415.327 1.002.996 1.988.321 JUMLAH 23.343.127 17.240.821 27.516.047 25.574.310 25.968.132 26.899.782 



 dibanding dengan pendapatan keuntungan/ SHU yang didapatkan. Dan ketika SHU dari KSP ALFARIZY mengalami kenaikan disebabkan oleh Kinerja dari karyawan yang baik dalam menjalankan operasional koperasi, mulai dari cara memberikan kredit, bahkan dengan cara menagih anggota untuk membayar kreditnya itu baik, hal ini bisa membuat kredit macet mengalami penurunan seperti pada bulan Juli kredit macetnya berkurang. Diakibatkan karena kinerja dari Karyawan yang bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan koperasi.  
4.2.4 Sistem Pengendalian Internal KSP ALFARIZY Makassar 

 Comittee of sponsoring organizations  atau COSO Menyebutkan bahwa ada lima komponen dalam COSO yang digunakan untuk menilai apakah pengendalian internal yang ada dalam KSP ALFARIZY  sudah sesuai dengan Teori atau belum. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit pada KSP ALFARIZY Makassar berdasarkan lima komponen sistem pengendalian internal yang diperoleh dalam wawancara yang dapat dilihat dari Lampiran 1, yaitu sebagai berikut :  
1. Lingkungan Pengendalian ( Control Environment)  Lingkungan Pengendalian adalah faktor- faktor yang mempengaruhi integritas, Etika, Struktur Organisasi, dan akuntabilitas Kinerja, Filosofi dan gaya operasi. Lingkungan Pengendalian di KSP ALFARIZY Makassar belum terlaksana dengan baik dijelaskan sebagai berikut : a. Integritas Etika 



  Dalam hal ini KSP ALFARIZI Makassar, telah menerapkan niai integritas dan etika dengan baik hal ini dapat dilihat dari kejujuran pengurus dengan melakukan pencatatan transaksi kredit, dan memiliki motivasi yang giat dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan bagi karyawan koperasi. Dan manajemen koperasi memiliki tindakan yang intensif untuk mengurangi tindakan pegawai yang tidak jujur dengan cara memberikan sebuah sanksi kepada karyawan seperti; Teguran, dan Skors, Manajemen KSP ALFARIZY juga telah melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai kelayakan pemberian kredit seperti; Pengecekan secara  langsung barang- barang yang menjadi anggunan/ jaminan calon anggota koperasi yang dilakukan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL), dan dari tugas yang dilakukan PDL mendapat informasi jika anggunan/ jaminan kredit telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diterapkan oleh manajemen KSP ALFARIZY Makassar. b. Filosofi dan Gaya Operasi  Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa seharusnya tidak dikerjakan. Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY menunjukkan bahwa dalam manajemen memiliki tindakan-tindakan yang kreatif seperti; mengutamakan pelayanan terhadap nasabah sehingga nasabah merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan KSP ALFARIZY Makassar. c. Struktur Organisasi   Dalam struktur organisasi KSP ALFARIZY dimana manajer juga mengambil peran sebagai PDL ketika ada anggota koperasi yang tidak ingin 



 atau memberikan alasan untuk tidak membayar kewajibannya. Hal ini bisa ditunjukkan manajer kepada bawahannya, akan tetapi hal tersebut juga akan menganggu karyawan karena akan berfikir bahwa dia telah lalai dari pekerjaaannya. d. Akuntabilitas Kinerja  Dalam upaya meningkatkan dan menggembangkan KSP ALFARIZY, manajemen melakukan berbagai cara mulai dari memperkuat integritas kinerja karyawan, hingga filosofi gaya operasi yang dilakukan manajemen yang berbeda seperti yang diatas, dengan harapan keuntungan yang didapatkan oleh KSP ALFARIZY Makassar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.  
2. Penilaian Resiko ( Risk Assessment )  Resiko ini biasanya terkait dengan penetapan tujuan dari organisasi, seperti Efisiensi dan Efektivitas Operasi, Keandalan laporan keuangan dan kepatuhan. KSP ALFARIZY Makassar menghadapi risiko internal seperti; kredit macet yang terjadi, dan Manajemen KSP ALFARIZY Makassar kurang  secara lebih teliti yang berdampak pada perkembangan SHU/ Keuntungan yang didapat oleh KSP ALRAFIZY.    
3. Informasi dan Komunikasi ( Control Activities )  Informasi dan Komunikasi yang baik akan berdampak mempengaruhi sebuah organisasi terutama pada pihak internal, KSP ALFARIZY Makassar 



 telah menjalin hubungan baik antar Pimpinan dan Karyawan yang dilihat dari bentuk kerja sama Pimpinan dan Karyawan dalam rapat rutin yang dilakukan setiap awal bulan untuk mengeluarkan keputusan yang tepat dalam Manajemen KSP ALFARIZY, dimana semua karyawan berhak untuk mengeluarkan ide, saran, dan kritik mereka.   
4. Kegiatan Pengendalian ( Control Activites )  Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh KSP ALFARIZY Makassar dalam pemberian kredit yaitu; KSP telah melakukan aktivitas pengendalian dengan cara mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari organisasi, yang dimana Manager yang turun langsung dalam menemani PDL (Petugas Dinas Lapangan)  untuk menagih pinjaman kepada anggota, agar Manager juga bisa langsung menilai kinerja dari PDL dari KSP ALFARIZY. Hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi PDL dalam menjalankan tugasnya, dan sewaktu- waktu manajer juga meninggalkan pekerjaannya.   
5. Pemantauan Pengendalian ( Monitoring Activites )  Dalam Pemantauan Pengendalian ini KSP ALFARIZY Cab. Abd. Kadir 2 Makassar belum melakukan pengendalian pengendalian apapun dalam memantau pengendalian pemberian kredit yang dilakukan dapat dilihat dari Matriks COSO (Comittee of sponsoring organizations). 

4.2.5 Pembahasan  Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar terdapat kesesuaian pendapat antara 



 pihak Eksternal dan pihak Internal dari segi prosedur pemberian kredit, jika dalam Pihak Internal mengatakan bahwa dalam pengajuan kredit harus menyertakan jaminan untuk mendapatkan kredit sesuai dengan struktur prosedur kredit yang telah ditetapkan dan sudah dijelaskan sebelumnya dan semua calon Anggota harus mengikuti prosedur, Pengajuan kredit dengan nominal yang besar hanya akan direalisasikan ketika calon anggota menyertakan jaminan, hal ini menjadi pertimbangan bagi pihak internal tentang menyetujui permintaan kredit atau tidak dan berbeda dengan pengajuan kredit dengan nominal rendah dalam prosedur pihak internal tidak membutuhkan adanya jaminan yang disertakan, prosedur yang paling dibutuhkan ialah Identitas diri dan usaha yang pasti dimiliki oleh calon anggota, dalam hal ini KSP ALFARIZY ingin memberikan keringanan kepada anggota untuk memberikan pinjaman dengan syarat yang mudah.   Sedangkan dari Pihak Eksternal mengatakan bahwa calon Anggota tidak wajib menyertakan Jaminan untuk mengajukan kredit, prosedur yang penting dalam pengajuan kredit hanya berupa Fotocopy KK (Kartu Keluarga),  KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan setelah itu realisasi kredit didapat oleh Anggota, prosedur tersebut hanya berlaku untuk calon anggota mengajukan kredit dengan nominal rendah tidak harus ada yang namanya jaminan, Hal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menggembangkan usaha mereka dengan cara pemberian kredit dengan syarat yang mudah.  Dalam prosedur pemberian kredit pada KSP ALFARIZY terdapat bunga yang harus dibayar oleh calon nasabah sebesar 25% dari pinjaman yang diberikan, dari bunga tersebut masuk ke dalam golongan pendapatan yang diterima oleh 



 Koperasi, pada penelitian yang dilakukan Keuntungan yang didapatkan oleh koperasi selalu mengalami perkembangan ini membuktikan bahwa adanya kinerja telah baik yang dijalankan oleh karyawan sehingga membantu dalam perkembangan SHU, realisasi kredit yang selalu terjadi pada KSP ALFARIZY sangat membantu pendapatan dari koperasi karena ada bunga yang harus dibayar serta uang pokok pinjaman. Keuntungan yang selalu mengalami perkembangan mencerminkan jika adanya Kinerja yang telah baik yang dilakukan oleh Pihak internal dari Koperasi. Akan tetapi, Sistem Pengendalian Internal KSP ALFARIZY cab. Abd. Kadir. 2 Makassar belum sesuai dengan teori COSO (Comittee of sponsoring organizations) hal ini ditunjukkan dari adanya perbedaan antara sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh KSP ALFARIZY dan Teori yang dijelaskan oleh COSO (Comittee of sponsoring organizations).  Perbedaaan antara Sistem Pengendalian Internal menurut teori COSO dan Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan oleh KSP ALFARIZY dapat dilihat dari cara Koperasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai prosedur kredit, realisasi kredit dan cara koperasi dalam mengelolah manajemen dari koperasi, yang berbeda dengan teori COSO (Comittee of sponsoring 

organizations), dimana terdapat 5 komponen penting dari teori seperti: Lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi, Kegiatan pengendalian dan pemantauan Pengendalian, yang belum semuanya telah dijalankan oleh KSP ALFARIZY.  Masalah kredit macet yang dihadapi oleh KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar terjadi karena Sistem Pengendalian Internal kurang teliti dalam 



 merealisasikan kredit, dan pihak Koperasi juga kurang menerapkan Prinsip- prinsip perkreditan 5C yaitu (Character, Capacity, Capital, Colleteral dan 
Condition )menurut Kasmir (2013-136-137).  Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wendy Hillari Lahope, Treesje Runtu, Anneke Wangkar, Judul, Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pemberian dan Pelunasan Piutang pada Kopersi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung, mengeluarkan hasil penelitian, Sistem Pengendalian internal pada koperasi belum berjalan efektif karena tidak terdapat pembagian dan pemisahan tugas dan tanggung jawab hal ini dikarenakan terjadi rangkap tugas. Dimana manajer dan bendahara dilakukan oleh orang yang sama, kredit macet masih terjadi dikoperasi disebabkan karena kurang ketelitian manajer dalam menganalisis pemberian kredit dan tidak menerapkan sepenuhnya prinsip 5C maka dari itu kredit macet pada KPN Bahtera Bitung terjadi.   Dalam Kasus yang terjadi pada KSP ALFARIZY juga hampir memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, dimana Pimpinan dari KSP ALFARIZY juga dalam merealisasikan kredit kurang menerapkan Prinsip prekreditan 5C sehingga terjadi kredit macet, kredit macet bisa diatasi jika dalam merealisasikan kredit diimbangi dengan prinsip perkreditan 5C menurut Kasmir (2013-136-137).      



 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  Berdasarkan Hasil analisis data dan Pembahasan yang telah dilakukan Maka peneliti menarik kesimpulan jika Kinerja dari KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar telah baik yang dapat dilihat dari perkembangan SHU/ Keuntungan yang didapatkan oleh Koperasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap prosedur pemberian Kredit juga telah berjalan baik akan tetapi belum sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal menurut COSO (Commite of 

Sponsoring Organizations), terdapat perbedaan antara teori dan sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh KSP ALFARIZY Makassar. Dan dalam KSP ALFARIZY Pimpinan juga dalam merealisasikan kredit, belum menerapkan secara maksimal perkreditan 5C (Character, Capacity, Capital, 
Colleteral dan Condition) misalnya, pada kredit dengan jumlah nominal Rp. 3.000.000, kurang menerapkan dalam C ketiga yaitu Colleteral/ jaminan yang diberikan oleh Calon Anggota, Sehingga terjadi kredit macet, kredit macet bisa diatasi jika dalam merealisasikan kredit diimbangi dengan prinsip perkreditan 5C .  
5.2 Saran   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir. 2 Makassar maka penulis memberikan saran yang bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha KSP 



 ALFARIZY Makassar. Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis diantaranya ialah : 1. Sebaiknya dalam pemberian kredit pihak internal khususnya Manajer KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar harus lebih memperhatikan prinsip 5C pada saat pemberian kredit dengan nominal Rp. 3.000.000-, agar tidak salah dalam mengambil keputusan ACC kredit. 2. Sebaiknya KSP ALFARIZY Cab. Jln. Abd. Kadir 2 Makassar lebih menerapkan Sistem Pengendalian Internal menurut teori COSO. 3. Sebaiknya KSP ALFARIZY lebih tegas dan memberikan sanksi kepada anggota koperasi ketika yang terlambat dalam membayar kredit, misalnya Anggota koperasi diberikan denda jika lambat dalam membayar kredit. 4. Sebaiknya KSP ALFARIZY dibentuk unit Badan Pengawas sesuai dengan Struktur menurut Undang- Undang Koperasi. 5. Sebaiknya dalam prosedur pemberian kredit KSP ALFARIZY harus lebih memperhatikan mengenai prosedurnya, tidak memasukkan ACC dalam prosedur kredit. 6. Sebaiknya KSP ALFARIZY membuat laporan keuangan dengan lengkap agar dapat membantu operasional Koperasi.     
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 LAMPIRAN 1 : Matriks Sistem Pengendalian Internal COSO No Pertanyaan COSO Ksp ALFARIZY Alasan 
Lingkungan Pengendalian    1. Apakah manajemen melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai kelayakan pemberian kredit?   √   √  Sangatlah penting bagi manajemen menilai pemberian kredit agar mencegah kerugian.  2. Apakah manajemen melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai kualitas jaminan/anggunan ? 

 √   √  Karena jaminan harus melebihi jumlah pinjaman.  3. Apakah jaminan/anggunan kredit yang telah dijaminkan telah memadai dan sesuai dengan prosedur-prosedur ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen koperasi ?   √   √  Manajemen harus memperhatikan mengenai jaminan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat.  4. Apakah manajemen melakukan aktivitas perhitungan bunga kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan?   √   √  Bunga menjadi hal penting bagi koperasi maka dari itu bunga harus sesuai.  5. Apakah manajemen menerapkan sanksi-sanksi pengawasan terhadap kredit macet?   √   - Karena pihak koperasi percaya dengan anggota.  6. Apakah syarat-syarat pemberian kredit telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan manajemen?   √   √  Semua calon anggota wajib mengikuti syarat.     



 LANJUTAN LAMPIRAN 1 : Matriks Sistem Pengendalian Internal COSO No Pertanyaan COSO Ksp ALFARIZY Alasan 
Lingkungan Pengendalian    7. Apakah KSP ALFARIZI memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif?  √   √  Dengan cara memberikan kenyamanan bagi anggota dari sisi pelayanan.  8. Apakah terdapat kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upaya mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya ?  √   - Untuk saat ini pihak internal belum mempunyai prosedurnya.  Penaksiran Resiko    9. Apakah KSP ALFARIZI melakukan penaksiran resiko atas kemungkinan salah saji laporan keuangan atas kemungkinan salah saji laporan keuangan yang meliputi kejadian-kejadian internal dan eksternal yang timbul?  √   - Karena pihak internal belum pernah mengalami hal tersebut.  10. Apakah Lingkungan operasional atas pemberian kredit pernah mengalami perubahan?  √   - Manajemen masih mempertahankan lingkungan yang sudah ditetapkan.  11. Apakah anda sebagai karyawan KSP ALFARIZI sudah menunjukkan komitmen untuk melayani nasabah dengan baik untuk mengurangi resiko eksternal?  √   √  Dengan cara memberikan pelayanan, dan keringanan kepada anggota.  



 LANJUTAN LAMPIRAN 1 : Matriks Sistem Pengendalian Internal COSO No Pertanyaan COSO Ksp ALFARIZY Alasan 
Penaksiran Resiko    12. Apakah KSP ALFARIZI telah melakukan peningkatan aktivitas pemberian kredit ?  √   - Manajemen belum punya waktu dalam melakukan peningkatan. 13. Apakah ada cara untuk mengurangi kredit kredit macet yang saat ini dihadapi oleh KSP ALRAFIZY Makassar ?  √   √  Dengan cara memperbaiki kinerja.  Kegiatan Pengendalian    14. Apakah fungsi pemberian kredit dilengkapi oleh alat-alat yang dapat mencegah tindakan penipuan terhadap aktivitas kredit yang dilaksanakan ? 

 

 √    - Tidak ada alat apapun.  15. Apakah manajemen KSP ALFARIZI secara rutin melakukan aktivitas pengendalian dengan mengawasi dan mengevaluasi kinerja organisasi?  √   √  Tugas itu dilakukan langsung oleh manajer dalam menilai kinerja.  16. Apakah dokumen pemberian kredit telah bernomor urut dan tercetak ?  √   - Belum punya.          



 LANJUTAN LAMPIRAN 1 : Matriks Sistem Pengendalian Internal COSO No Pertanyaan COSO Ksp ALFARIZY Alasan 
Informasi dan Komunikasi    17. Apakah hubungan komunikasi antar manajemen dan karyawan berjalan dengan baik termasuk terbuka dengan ide, saran dan kritik?  √   √  Pimpinan selalu memberikan karyawan hak dalam mengeluarkan ide.  18. Apakah seluruh fungsi antar bagian/devisi terkait aktivitas pemberian kredit saling mengkomunikasikan informasi dengan baik ?  √   √  Komunikasi itu penting, jadi semua karyawan berhak berbicara. 19. Apakah informasi diolah dengan cepat dan tepat?  √   - Sejauh ini Belum ada informasi cepat olah.  20. Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukkan dan mencatat semua transaksi pemberian kredit yang sah?  √   √  Sistem yang digunakan itu untuk mengecek data nasabah kredit macet.  Pemantauan Pengendalian    21. Apakah manajemen KSP ALFARIZI melakukan pemantauan untuk menilai efektivitas khusus baik secara rutin maupun mendadak terkait aktivitas pemberian kredit?  √   - Kami percaya dengan anggota koperasi untuk itu tidak ada pemantauan.       



 LANJUTAN LAMPIRAN 1 : Matriks Sistem Pengendalian Internal COSO No Pertanyaan COSO Ksp ALFARIZY Alasan 
Pemantauan Pengendalian    22. Apakah KSP ALFARIZI melakukan evaluasi rutin terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia?  √   - Tidak ada pemantauan pengendalian. 23. Apakah KSP ALFARIZI memiliki tindakan koreksi atau perbaikan apabila terdapat kelemahan pada sistem pemberian kredit?  √   - Tidak ada tindakan karena semua calon anggota yang melakukan kredit hanya perlu mengikuti prosedur.                          



 LAMPIRAN 2 : Contoh SPK ( Surat Perjanjian Kredit ) KSP ALFARIZY Makassar  
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