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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) adalah lembaga 

keuangan swadaya masyarakat berbasis syariah. KSPPS merupakan suatu 

organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Fungsi utama KSPPS sebagai lembaga keuangan swadaya masyarakat 

adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat 

yang membutuhkan berupa fasilitas pembiayaan berbasis syariah. Hal itu 

dilakukan agar KSPPS dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya, 

mengembangkan dan memajukan usahanya. 

KSPPS Mitra Anda Sejahtera yang berada di Semarang termasuk lembaga 

keuangan mikro  dengan konsep murni syariah, sampai saat ini KSPPS Mitra 

Anda Sejahtera terus mengokohkan dan mengembangkan diri sehingga dapat 

melayani mitra kurang lebih 12.000 orang. Memfasilitasi beberapa sekolah 

dengan membuka kantor kas pelayanan dengan  tenaga kerja yang  kompeten. 

Hal utama yang membedakan koperasi syariah dengan lembaga keuangan 

konvensional adalah cara menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut 

kepada masyarakat harus di terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Umumnya lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk yang 

dimilikinya kepada masyarakat. Terdapat produk simpanan Sirela yang dapat 

digunakan kepada semua masyarakat. Dimana masyarakat menggunakan transaksi 



2 

 

 

simpanan sirela yang praktis, mudah dengan penyetoran dan penarikan sewaktu-

waktu. Dan dengan nisbah bagi hasil 20% : 80%.  

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah harus dikelola secara optimal 

berdasarkan prinsip-prinsip amanah, siddiq, fatonah, dan tabliqh, termasuk dalam 

hal penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil. KSPPS dalam 

mempertahankan usahanya mempunyai berbagai kegiatan tertentu, KSPPS 

menyediakan berbagai macam produk perbankan yang meliputi simpanan dan 

pembiayaan. 

Guna menunjang proses bisnisnya, serta untuk mengelola dan 

mengembangkan produk-produknya, informasi merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan oleh  KSPPS. Informasi penting yang dibutuhkan adalah mengenai 

keadaan atau posisi keuangan yang dimiliki perusahaan saat ini. Hal itu 

dikarenakan segala jenis transaksi yang sedang dan akan dilaksanakan selalu 

berkaitan dengan akun kas. 

Informasi yang sangat penting bagi KSPPS yaitu tentang penerimaan kas 

dalam produk simpanannya, dari informasi tersebut KSPPS dapat mengetahui 

seberapa besar jumlah penerimaan kas dalam periode tertentu, apakah penerimaan 

tersebut sudah dapat dikategorikan efektif  dan efisien atau malah sebaliknya, oleh 

karena itu Sistem Informasi Akuntansi  sangat penting bagi perusahaan. 

Pada umumnya KSPPS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di 

sektor simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah. KSPPS Mitra Anda 

Sejahtera telah memiliki Sistem Informasi Akuntansi, akan tetapi selama ini 

belum pernah dievaluasi sehingga belum diketahui efisiensi dan efektivitasnya. 
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Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melalukan evaluasi sistem akuntansi Sirela 

pada KSPPS Mitra Anda Sejahtera. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi pada produk Simpanan 

Sukarela Lancar (Sirela) di KSPPS Mitra Anda Sejahtera 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneletian ini sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan yang 

membutuhkan sistema informasi akuntansi yang baik, oleh karena itu tujuan 

penelitian adalah Untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem informasi 

akuntansi pada produk Simpanan Sukarela Lancar (Sirela) di KSPPS Mitra 

Anda Sejahtera. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang 

terkait dengan sistem informasi akunatnsi simpanan pada KSPPS. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan evaluasi sistem informasi akuntansi lembaga keuangan 

Syariah pada KSPPS Mitra Anda Sejahtera, dan diharapkan  dapat 

memberi masukan kepada KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang agar 

selaluberkembang.


