
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya dalam mewujudkan perekonomian yang merata adalah 

dengan cara menyediakan badan-badan usaha yang beroperasi dalam skala kecil, 

khususnya untuk kalangan menengah kebawah. Contoh badan usaha yang menunjang 

pemerataan perekonomian adalah koperasi. Karena koperasi dikenal sebagai soko 

guru perekonomian Indonesia, sehingga koperasi harus bisa meningkatkan 

peranannya. Koperasi merupakan lembaga yang bertujuan mensejahterakan 

anggotanya. 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan azas kekeluargaan.  

Bersangkutan dengan tujuan dan cita-cita koperasi, maka KSPPS (Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) ANDA Salatiga berperan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk tabungan maupun simpanan berjangka dan menyalurkan kembali dalam 

bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk menjaga kelancaran usaha  



yang dilakukan oleh KSPPS ANDA sangat mengharapkan antusias masyarakat dalam upaya 

menyimpan atau menabung di lembaga tersebut sehingga dana yang disalurkan akan lebih 

maksimal dalam menunjang perkembangan perekonomian di masyarakat menengah kebawah. 

Pembangunan sebuah koperasi, tentunya sangat penting memperhatikan bagaimana 

pengendalian internnya. Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber 

daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi 

mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. 

Adanya pengendalian intern yang baik, tentunya dapat meminimalkan adanya kemungkinan 

kesalahan ataupun penyelewengan yang terjadi pada KSPPS ANDA Salatiga. Baik itu kesalahan 

yang timbul dari karyawan maupun produk-produk simpanan ataupun pembiayaan yang ada di 

KSPPS ANDA Salatiga. Pada dasarnya pengendalian intern bukan dimaksudkan untuk 

meniadakan semua kemungkinan kesalahan yang terjadi, akan tetapi pengendalian intern 

diterapkan untuk menekankan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang 

wajar sehingga kalaupun terjadi kesalahan atas semua kegiatan dapat diketahui. 

       Berdasarkan uraian diatas, mengingat betapa pentingnya pengendalian intern terhadap 

produk-produk simpanan pada KSPPS ANDA, maka permasalahan yang dihadapi oleh 

organisasi adalah bagaimana pelaksanaan perencanaan, pencatatan dan pemeriksaan dokumen 

terhadap produk-produk simpanan pada KSPPS ANDA, maka dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGENDALIAN INTERN PRODUK-PRODUK 

SIMPANAN PADA KSPPS ANDA SALATIGA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut : 



1. Bagaimana pengendalian intern produk-produk simpanan pada KSPPS ANDA Salatiga ? 

2. Apakah pengendalian intern produk-produk simpanan pada KSPPS ANDA sudah efektif ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana pengendalian intern produk-produk simpanan pada KSPPS ANDA 

Salatiga. 

2. Mengetahui apakah pengendalian intern produk-produk simpanan pada KSPPS ANDA 

Salatiga sudah efektif atau belum. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi (KSPPS ANDA Salatiga) 

a. Diharapkan dapat memberikan saran, maasukan dan arahan baru bagi karyawan. 

b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang pikiran dan masukan untuk kemajuan 

pelaksanaan pengendalian intern produk-produk      simpanan 

pada KSPPS ANDA Salatiga. 

2. Bagi Akademisi 

a. Sebagai bekal awal pengalaman kerja sekaligus menambah  pengetahuan dan memperluas 

wawasan. 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir  Program Diploma III 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam  Sultan Agung Semarang. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi tentang produk-produk simpanan yang terdapat pada KSPPS 



ANDA Salatiga. 

b. Memberikan informasi mengenai bagaimana pengendalian intern di KSPPS ANDA 

Salatiga. 

 

 

 

 


