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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi 

yang berkembang pesat dalam era globalisasi ini. Pembentukan lembaga 

keuangan syariah memiliki tujuan untuk mempromosikan sekaligus 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah islam, seperti bank syariah 

yang dalam usahanya memberikan simpan pinjam dan jasa-jasa lainnya, selain itu 

terdapat pula lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi yaitu Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM?IX?2015 tentang pelaksanaan kegiatan 

usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi disebutkan jika 

simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang sesuai syariah merupakan kegiatan 

usaha dari KSPPS termasuk dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.  

Koperasi syariah di Indonesia salah satunya adalah KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA. KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA memiliki beberapa produk 

simpanan dan pembiayaan sekaligus menyediakan sarana kegiatan untuk mall 

yaitu zakat, wakaf, infaq, dan sedekah. Produk-produk KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA digunakan untuk mengelola perputaran keuangan demi 

kemaslahatan umat dengan melayani, membantu, membesarkan sekian banyak 

orang, usaha maupun lembaga, dalam merintis, mengembangkan usahanya dari 

kecil hingan menjadi usaha menengah dan harapannya terus menjadi usaha skala 



2 

 

 

 

besar, bahkan secara perorangan mampu merasakan manfaatnya dalam hal 

menjaga ketahanan perekonomiannya. Produk simpanan KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA meliputi sitqur, sihaji, siadik, sijangkung, simpanan berhadiah dan 

yang dilakukan untuk masyarakat salah satunya simpanan sukarela lancar atau 

yang disebut dengan sirela. 

Tabel 1.1 

Tabel Penerimaan Kas 

Sumber data: wawancara dengan Bapak Kharis Raharjo selaku manager 

KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA 

 

 Tabel di atas menunjukkan jika produk simpanan sukarela lancar 

merupakan produk unggulan bagi KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA, karena 

produk simpanan sukarela lancar memiliki penerimaan kas paling besar diantara 

produk KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA lainnya. Kas merupakan salah satu 

bagian paling penting dalam laporan keuangan karena kas mampu di pindah 

tangankan dengan mudah. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus 

terstruktur dan sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, dibutuhkannyaa sistem 

informasi akuntansi penerimaan kas yang efisien dan efektif bagi koperasi syariah 

Nama Produk 2015 2016 2017 

SIRELA  Rp  16.241.123.603   Rp  12.989.746.446   Rp  18.344.834.477  

SIADIK  Rp    2.036.884.633   Rp    1.610.229.736   Rp    2.056.042.319  

SIJANGKUNG  Rp    1.018.000.000   Rp    4.134.620.933   Rp    2.428.362.959  

SIHAJI  Rp       173.038.891   Rp       173.038.891   Rp       186.616.450  
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agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan jumlah penerimaan kas 

melalui produk simpanan sukarela lancar. 

 Sistem informasi akuntansi menurut (Widjajanto, 2001) tersusun atas 

formulir, catatan, peralatan serta tenaga pelaksananya dan laporan yang dirancang 

untuk membentuk informasi yang dibutuhkan pihak internal maupun eksternal. 

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang efisien dan efektif sangatlah 

dibutuhkan dalam menjaga tingkat penerimaan kas produk simpanan sukarela 

lancar dari tahun ke tahun. Tingkat penerimaan kas dengan sistem informasi 

akuntansi yang efisien dan efektif mampu menghasilkan informasi yang akurat 

dan dapat diandalkan sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak terdapat 

adanya kecurangan yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan 

keputusan di masa mendatang. 

 Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan bagian dari sistem 

informasi akuntansi yang dibuat untuk pengelolaan kegiatan penerimaan kas dari 

pembuatan rekening dan penyetoran dana. Pengelolaan kegiatan penerimaan kas 

memerlukan rancangan sistem pengendalian intern yang optimal. Perusahaan 

biasanya menetapakan serangkaian prosedur dalam sistem pengendalian intern 

penerimaan kas untuk menjaga keamanan kas. 

 Sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain 

terdapat pada bagian akuntansi yang dalam pembuatan laporan keuangan tidak 

menggunakan jurnal. Jurnal merupakan salah satu komponen laporan keuangan, 

tidak adanya jurnal bisa saja menyebabkan kebocoran data melalui pihak dalam 
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KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA. Kelemahan juga terdapat dalam sistem 

pengendalian intern KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA yaitu dalam struktur 

organisasi KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA disebutkan jika saudara KR 

merangkap tugas sebagai ‘Bendahara’ dan ‘Manager’. KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA juga tidak memiliki internal audit, dimana internal audit berfungsi 

mendeteksi setiap kecurangan yang mungkin terjadi sehingga peran internal audit 

sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. 

 Kelemahan tersebut kemungkinan dapat memicu tindakan yang tidak 

sengaja   (kecelakaan, kecerobohan kerja, kehilangan data) dan tindakan yang 

disengaja (kecurangan, sabotase, korupsi) dalam KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA. Praktik yang secara umum diketahui tersebut, perlu adanya 

penelitian dan kajian dalam tugas akhir dengan judul “Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerimaan Kas Produk 

Simpanan Sukarela Lancar pada KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada 

produk simpanan sukarela lancar di KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA? 

2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas pada 

produk simpanan sukarela lancar di KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA? 
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3. Apakah sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern 

penerimaan kas pada produk simpanan sukarela lancar di KSPPS MITRA 

ANDA SEJAHTERA telah berjalan secara efisien dan efektif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar berlakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada 

produk simpanan sukarela lancar di KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA. 

2. Mengetahui penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas pada 

produk simpanan sukarela lancar di KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA. 

3. Mengetahui sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern 

penerimaan kas produk simpanan sukarela lancar di KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA yang efisien dan efektif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian dalam laporan ini memiliki manfaat tersendiri, manfaat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi insan akademik guna 

dijadikannya sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ilmu 
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akuntansi mengenai sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan sistem 

pengendalian intern penerimaan kas produk simpanan sukarela lancar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi 

mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern 

penerimaan kas produk sukarela lancar pada KSPPS MITRA ANDA 

SEJAHTERA sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan di masa mendatang. 

 Bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah pada KSPPS MITRA 

ANDA SEJAHTERA dalam memperbaiki sistem informasi akuntansi 

dan sistem pengendalian intern penerimaan kas produk simpanan 

sukarela lancar. 

b. Bagi Anggota 

Manfaat bagi anggota adalah menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya mengenai produk simpanan sukarela lancar. 

c. Bagi Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat adalah menambah wawasan mengenai koperasi 

syariah di lingkungan masyarakat pembaca, sehingga mampu menambah 

jumlah masyarakat yang tertarik dengan koperasi syariah dan juga sebagai 

bahan informasi penelitian selanjutnya. 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian


