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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Koperasi merupakan salah satu badan usaha perekonomian yang didirikan 

dengan memiliki tujuan untuk lebih memakmurkan atau mensejahterahkan anggota 

koperasinya. Dilihat dari maksud didirikannya koperasi, koperasi berbeda dengan 

perusahaan komersial yang lainnya. Jika perusahaan komersial lainnya mendirikan 

usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan 

koperasi didirikan dengan tujuan mensejahterahkan anggotanya dengan prinsip-

prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yang dilakukan secara demokratis dan 

bersifat sukarela ini membuat para anggotanya nyaman untuk bergabung dengan 

koperasi. 

Mengingat tujuan koperasi sangat mulia jika dilakukan, maka PT Semen Gresik 

yang sekarang berubah menjadi PT Semen Indonesia mendirikan Koperasi Warga 

Semen Gresik atau lebih dikenal dengan sebutan KWSG. Koperasi Warga Semen 

Gresik mengikuti konsep koperasi barat, yang mana koperasi ini di bentuk oleh 

beberapa orang yang mempunyai kepentingan sama dan mau mengurusi koperasi 

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan timbal balik antara para anggota dan 

koperasi tersebut. Jika dilihat dari nama koperasinya, dapat diketahui bahwa Koperasi 

Warga Semen Gresik ini melayani para karyawan yang bekerja di PT Semen 

Indonesia. Tidak hanya karyawan PT Semen Indonesia saja, akan tetapi anak 
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perusahaan juga meliputi KWSG, PT Swabina Gatra, PT Swadaya Graha, Cipta 

Nirmala, Varia Usaha dan anak perusahaan lainnya. 

Koperasi Warga Semen Gresik merupakan koperasi serba usaha yang bergerak 

dalam bidang perdagangan barang dan jasa yang anggotanya berasal dari pegawai PT 

Semen Indonesia, Koperasi Warga Semen Gresik dan anak perusahaan lainnya. 

Kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Warga Semen Gresik meliputi simpan 

pinjam; pertokoan, percetakan, dan jasaboga; perdagangan bahan bangunan; 

perdagangan umum; dan ekspedisi. Koperasi Warga Semen Gresik dalam 

pengembangan usahanya membutuhkan modal yang besar. Salah satu modal yang 

didapat adalah dari kegiatan usaha simpan pinjam. 

Simpan pinjam merupakan salah satu usaha dimana koperasi melayani 

anggotanya yang akan menyimpan uangnya di koperasi dan meminjamkan uang ke 

anggota yang akan meminjam uang dengan syarat yang telah ditentukan oleh koperasi 

tersebut. Kegiatan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi karyawan-karyawan yang 

menjadi anggota Koperasi Warga Semen Gresik karena dengan adanya simpan 

pinjam, secara tidak langsung juga mengajarkan para anggotanya untuk menghemat 

uangnya agar tidak dihambur-hamburkan. Selain untuk berhemat, simpan pinjam juga 

dapat menjauhkan anggotanya dari jeratan para rentenir. 

Sistem dan prosedur tentunya akan dibutuhkan oleh sebuah koperasi untuk 

mengembangkan usahanya. Sistem dan prosedur yang ada di koperasi terdapat dua 

jenis yaitu sistem dan prosedur simpanan; dan sistem dan prosedur pinjaman. Sistem 

dan prosedur tersebut memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 
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Akuntansi ini harus dilakukan sesuai dengan  urutannya karena saling keterkaitan. 

Apabila sistem dan prosedur yang digunakan tidak terstruktur, besar kemungkinan 

beberapa masalah yang sering dialami diberbagai instansi perusahaan dan lembaga 

keuangan yang lainnya akan muncul yaitu korupsi. Jika instansi perusahaan dan 

lembaga keuangan yang lainnya mendapatkan masalah korupsi, maka secara perlahan 

perusahaan tersebut akan hancur dan pencitraan mereka akan turun. Begitu halnya 

dengan koperasi.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari simpan pinjam 

di koperasi akan menghadapi suatu masalah yang cukup signifikan. Hal ini 

disebabkan karena sistem yang tidak baik dan terstruktur akan menimbulkan 

permasalahan yang fatal. Bedasarkan penjelasan di atas, disusunlah penelitian dan 

pembahasan lebih lanjut dalam bentuk penulisan Tugas Akhir dengan judul “Sistem 

dan Prosedur atas Simpan Pinjam pada Koperasi Warga Semen Gresik”. 

1.2 Penjelasan Judul 

Sebelum masuk ke dalam isi dan pembahasan, perlu adanya penjelasan judul 

mengenai Tugas Akhir yang membahas tentang “Sistem dan Prosedur atas Simpan 

Pinjam pada Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG)” dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Sistem adalah serangkaian jaringan prosedur yang dibuat untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan, agar tercapainya suatu tujuan perusahaan tersebut. 
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b. Prosedur adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. (Mulyadi (2008:5) 

c. Simpan Pinjam adalah suatu kegiatan usaha yang mengumpulkan uang simpanan 

dari anggota yang ingin menyimpan uangnya di koperasi, lalu uang tersebut akan 

dikeluarkan jika ada seorang anggotanya yang akan meminjam uang tersebut 

dengan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing koperasi. 

d. Koperasi Warga Semen Gresik adalah suatu koperasi serba usaha dibawah 

naungan PT Semen Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan  barang 

dan jasa dimana Koperasi Warga Semen Gresik ini merupakan tempat 

dilakukannya penelitian untuk penulisan Tugas Akhir. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti mengenai bagaimana sistem dan prosedur atas simpan pinjam pada Koperasi 

Warga Semen Gresik? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan di Koperasi Warga Semen Gresik 

adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur simpan pinjam pada Koperasi Warga 

Semen Gresik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis 

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam memahami mengenai sistem 

dan prosedur atas simpan pinjam pada Koperasi Warga Semen Gresik. 

b. Bagi pembaca 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi 

penelitian lebih lanjut yang memiliki kajian yang sama. Dan tidak menutup 

kemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap hasil penelitian ini. 

c. Bagi Koperasi Warga Semen Gresik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta bahan 

pertimbangan bagi pimpinan perusahaan untuk perkembangan dan perbaikan atas 

sistem dan prosedur simpan pinjam. 

d. Bagi lembaga (STIE Perbanas Surabaya) 

 Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan litelatur atau daftar pustaka bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dan peneliti selanjutnya dalam penulisan Tugas 

Akhir. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Sumber dan Jenis Data 

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Warga Semen Gresik pada dasarnya 

bertujuan untuk mendapatkan data-data sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung melalui sumbernya, yang 

berupa hasil wawancara dengan karyawan di Bagian Simpan Pinjam Koperasi 

Warga Semen Gresik. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media atau pihak lain. 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data telah dilakukan 

secara umum dan dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu: 

a. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab dengan Bagian Simpan Pinjam yang 

dilakukan guna untuk mendapatkan mengenai simpan pinjam di Koperasi Warga 

Semen Gresik. 

b. Dokumentasi, adalah sebuah metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan simpan pinjam di Koperasi Warga Semen Gresik. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Koperasi Warga Semen Gresik merupakan suatu koperasi serba usaha dibawah 

naungan PT Semen Indonesia yang memiliki usaha dibidang perdagangan jasa dan 

barang, dimana salah satu usahanya adalah simpan pinjam, maka penulis membatasi 

lingkup masalah pada sistem dan prosedur atas simpan pinjam pada Koperasi Warga 

Semen Gresik. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan tugas ini dapat memberikan 

gambaran pada sistem simpan pinjam yang lebih jelas dan mudah dipahami. 

 


