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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha termasuk 

koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Dengan 

kondisi ini mengharuskan koperasi untuk tampil sebagai organisasi yang mampu 

membentuk kekuatan ekonomi secara bersama-sama demi mencapai kesejahteraan 

yang lebih baik bagi anggotanya. Sehingga harus senantiasa diarahkan dan 

didorong untuk berperan secara nyata dalam meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan 

kesenjangan sosial. 

Sektor usaha kecil dan menengah merupakan sektor potensial yang 

mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan. Akan tetapi dalam 

perkembangannya ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan 

menengah dalam segi permodalan. Masalah permodalan yang dihadapi mencakup 

aspek-aspek permodalan, seperti masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi 

modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. 

Dalam hal ini koperasi berperan dalam membantu permasalahan yang 

dihadapi usaha kecil dan menengah melalui penyaluran kredit. Pemberian kredit 

merupakan usaha koperasi yang paling pokok, sehingga koperasi perlu 

memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta 

merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang diterimanya. 
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Dalam pemberian kredit suatu koperasi harus memperhatikan masalah 

keamanan kredit yang diberikan karena ada resiko yang timbul dalam sistem 

pemberian kredit. Hal ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal 

yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa suatu pengendalian diperlukan untuk dapat menunjang efektivitas 

pemberian kredit.  

Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah dalam rangka 

membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya 

membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, 

memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat 

dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus 

memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Oleh karena itu,agar dapat berperan sebagai badan usaha yang mandiri dan 

tangguh, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan 

efektivitas sistem pemberian kredit serta berusaha meminimalkan risiko kegagalan 

kredit. Apabila diteliti lebih dalam, kegagalan kredit paling utama disebabkan 

oleh lemahnya pengendalian intern. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas 

Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi lokasinya pada KSP Artha Mandiri Mlonggo yang 

berkaitan dengan peranan pengendalian internal dalam menunjang efektifitas 

sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Adapun permasalahan-permasalahan yang penulis teliti pada studi ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah pengendalian internal yang diterapkan pada koperasi sudah efektif ?  

2. Apakah sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada koperasi 

sudah efektif? 

3. Bagaimana peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menggali atau mencari data maupun 

informasi yang berkenaan dengan peranan pengendalian internal dalam 

menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. 

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang 

telah dikemukakan adalah : 

1. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal yang diterapkan pada 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Mlonggo 
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2. Untuk mengetahui efektivitas sistem pemberian Kredit Usaha Kecil 

Menengah pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Mlonggo 

3. Untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang 

efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Mlonggo 

 

1.5 Kegunaan / Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah 

pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya di bidang pengendalian 

internal terutama yang menyangkut efektivitas pemberian kredit. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan peluang 

untuk menambah wawasan berfikir dan memperluas pengetahuan 

tentang penelitiannya. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

informasi, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan perusahaan yang akan datang untuk kemajuan 

koperasi. 
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c. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, arsip, 

tambahan pengetahuan dan wawasan bagi Universitas Nahdlatul 

Ulama’ Jepara. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi uraian teoritis tentang peranan, pengendalian 

internal, kredit dan sistem pemberian kredit, uraian tentang hasil 

penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis. 

Bab III  : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian. 

Bab IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, 

deskripsi variabel, hasil analisis data dan pembahasan. 

Bab V  : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 


