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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Coronavirus  merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai 

dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah 

penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia 

sedangkan virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2 (Isbaniah, dkk, 

2020). Seperti yang termuat dalam pedoman pencegahan dan pengendalian 

Coronavirus Disease (COVID-19) revisi ketiga dicantumkan bahwa pada tanggal 30 

Januari 2020 WHO (World Health Organization) telah menetapkan sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health 

Emergency of Internalational Concern (KKMMD/PHEIC). 

Kasus COVID-19 mengalami perkembangan yang pesat dan pada awal Bulan 

Maret 2020 virus ini mulai menyerang Indonesia. Thorik (2020) menyampaikan bahwa 

pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Coronavirus atau COVID 19 telah ditetapkan 

sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007. Sejak saat itu pemerintah mulai mengambil langkah strategis 

dalam upaya pencegahan munculnya sebaran baru. Langkah yang diambil pemerintah 

yaitu dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini 

menyebabkan berbagai aspek kegiatan diliburkan dan setiap masyarakat diimbau untuk 

isolasi diri di rumah masing-masing. Sehingga himbauan Presiden untuk bekerja di 

rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan (Thorik, 

2020). Kondisi tersebut hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, 

perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu 

menyebabkan perekonomian masyarakat menurun (pengeluaran meningkat sedangkan 

pemasukan turun secara drastis).  
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Ekonomi merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia. 

Dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan 

ekonomi (Honoatubun, 2020). Terhambatnya kegiatan perekonomian juga dirasakan 

dengan terhambatnya kegiatan operasional yang ada di koperasi. Koperasi merupakan 

salah satu jenis lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan itu sendiri 

memegang peranan yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Apabila terjadi 

pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, hal ini akan 

memberikan dampak yang besar bagi lembaga keuangan terutama pada koperasi. Jenis 

koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian terdiri dari 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa 

dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Penelitian ini akan berfokus pada kegiatan yang 

ada di KSP. KSP bisa disebut juga dengan koperasi kredit. Kegiatan utama koperasi 

ini yaitu menyediakan pinjaman uang, serta menerima penyimpanan.uang anggota. 

Uang pinjaman yang telah disiapkan oleh KSP merupakan uang yang dikumpulkan 

oleh masing-masing .anggotanya.   

Dalam menjalankan kegiatan operasional, diperlukan adanya suuatu pengelolaan 

terhadap kas, dimana kas menjadi dasar dalam menjalankan KSP. Permasalahan 

ekonomi yang terjadi pada saat pandemi diperlukan adanya pengelolaan kas yang baik, 

agar tidak mengganggu stabilitas dari KSP. Salah satunya yaitu dalam bentuk 

pengelolaan terhadap laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari .laporan keuangan. Jika ditelaah lebih lanjut laporan arus 

kas bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan penerimaan 

dan pengeluaran kas KSP pada suatu .periode.  

Dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya pandemi yaitu menyebabkan 

meningkatnya jumlah kredit macet anggota yang ada di koperasi. Kredit macet dapat 

menyebabkan perputaran arus kas masuk dan keluar menjadi tidak stabil. Kredit macet 

ini sendiri merupakan bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet merupakan suatu 

keadaan dimana debitur baik perorangan dan perusahaan tidak dapat membayar kredit 
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pada koperasi dengan tepat waktu (Kamalia, Susyanti dan Wahono, 2019). Dalam 

menghadapi kredit macet diperlukan adanya pengendalian internal yang baik dari. 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pengendalian internal ini digunakan untuk 

meminimalisir terjadinya penyelewengan ataupun suatu hal yang dapat mengganggu 

kestabilan keuangan di KSP seperti kredit macet  atas kredit yang disalurkan. kepada 

anggota. 

Bu Indrastati menyatakan bahwa, “pada awal pandemi mengalami peningkatan 

terhadap kredit macet”. Dalam menghadapi hal terssebut KSP Jaya Makmur Mandiri 

masih menerapkan pengendalian internal yang sama dengan pengendalian internal 

sebelum pandemi, yang terdiri dari pemberian uang transport dan tunjangan untuk tim 

marketing serta penetapan tanggal jatuh tempo dan denda keterlambatan pembayaran 

angsuran sebesar 5% dari total pinjaman. Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan 

hasil yang maksimal. Pasalnya kondisi arus kas mengalami kondisi yang tidak wajar 

yaitu kas masuk lebih kecil dari kas keluar. Hal ini menyebabkan kegiatan operasional 

terganggu. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu pengendalian internal yang baik 

yang disesuiakan dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga dapat mengatasi 

permasalahan peningkatan kredit macet yang berdampak pada arus kas koperasi. 

Ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam 

penelitiannya yang mana penulis tertarik untuk menjadikan sebagai referensi. Pertama, 

penelitian yang dilakukan oleh Kamalia, Susyanti dan Wahono (2019) dalam penelitian 

tersebut menunjukkan hasil analisis bahwa suku bunga dan jangka waktu pinjaman 

berpengaruh signifikan terhadap kredit macet. Kemudian Utami, Zukhri dan Cipta 

(2014) dalam penelitian tersebut berfokus pada sistem pengendalian intern yang 

digunakan dalam menangani kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyebab kredit macet yaitu debitur mengalami kebangkrutan, kemampuan melunasi 

besarnya kewajiban berkurang serta adanya masalah. keluarga. Sehingga pengendalian 

intern yang dilakukan dalam menghadapi kredit macet tersebut yaitu mulai dari cara 

kekeluargaan hingga penyitaan barang jaminan. debitur. Dan referensi terakhir yang 
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digunakan penulis yaitu jurnal ilmiah yang disusun oleh Purbowati dan Hendrawan 

(2018) dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa  kredit macet disebabkan 

faktor internal dan eksternal terutama dalam hal kurangnya pengawasan pihak manajer 

kurang telitinya kinerja dari semua karyawan, serta masih adanya rangkap jabatan yang 

tidak sesuai dengan job description.   

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran 

pengendalian internal yang digunakan KSP Jaya Makmur Mandiri terhadap arus kas 

dalam menghadapi peningkatan anggota yang mengalami kredit macet sebagai dampak 

dari COVID-19. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pengendalian internal yang 

digunakan KSP Jaya Makmur Mandiri terhadap arus kas dalam menghadapi 

peningkatan anggota yang mengalami kredit macet sebagai dampak dari COVID-19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang peran pengendalian 

internal yang digunakan KSP Jaya Makmur Mandiri terhadap arus kas dalam 

menghadapi peningkatan anggota yang mengalami kredit macet dampak dari COVID-

19. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang 

akuntansi, terutama dalam hal sistem pengendalian internal terhadap arus kas yang ada 

di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam menghadapi adanya kredit macet. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh secara teori selama menempuh .perkuliahan dengan terjun langsung ke 

lapangan. Serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan 

realita yang ada di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Makmur Mandiri.  

 

2. Bagi KSP Jaya Makmur Mandiri 

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rangkuman yang akan menjadi acuan 

bagi KSP dalam mengevaluasi dan menerapkan sistem pengendalian internal terhadap 

arus kas dalam menghadapi kredit macet. Sehingga dapat membuat kegiatan 

operasional berjalan sebagaimana .mestinya. 

 

3. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya, serta dapat memperkaya literatur khususnya dalam 

penelitian di bidang sistem pengendalian internal terhadap arus kas dalam menghadapi 

.kredit macet. 
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