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SARI 

Parno. 2005. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap 
Keberhasilan Usaha KPRI di Kota Semarang. Jurusan Ekonomi. Fakultas Ilmu 
Sosial. Universitas Negeri Semarang. 60 h. 
 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Keberhasilan Usaha 

Sebagai organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar asas 
kekeluargaan, koperasi harus taat pada prinsip pengelolaan yang sehat, transparan 
dan terpertanggung jawab dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan bersama. 
Laporan pertanggungjawaban harus dapat mencerminkan bagaimana pengurus 
mendesain pengelolaan usaha agar semua kekayaan koperasi aman dari semua 
tindakan yang dapat merugikan dan pelaporan keuangan mencerminkan fakta 
yang sesungguhnya dan bebas dari salah saji material. Oleh karena itu pengurus 
memerlukan alat manajemen sebagai media pengendali, yaitu pengendalian intern. 
Salah satu faktor untuk meningkatkan keberhasilan usaha KPRI adalah efektivitas 
sistem pengendalian intern. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Adakah pengaruh 
efektivitas sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota 
Semarang ?. (2) Seberapa besar pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern 
terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang ?. Penelitian ini bertujuan : 
(1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh efektivitas sistem pengendalian 
intern terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang ?. (2) Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern 
terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang ? 

Populasi penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 
yang menjadi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di 
Kota Semarang yang berjumlah 63 KPRI. Penentuan sampel penelitian sebanyak 
16 KPRI dengan teknik Cluster Random Sampling. Variabel dalam penelitian ini 
ada dua yaitu efektivitas sistem pengendalian intern sebagai variabel bebas dan 
keberhasilan usaha KPRI sebagai variabel terikat. Metode pengambilan data 
dalam penelitian ini  menggunakan metode angket, metode dokumentasi dan 
metode wawancara. Penelitian ini menggunakan data gabungan antara time series 
data dan cross section data. Untuk menganalisis data yang diperoleh 
menggunakan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi satu prediktor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data efektivitas sistem pengendalian 
intern KPRI di Kota Semarang skor yang diperoleh sebesar 437 dibandingkan 
dengan skor maksimum 608 atau sebesar 71,9 %. Data keberhasilan usaha KPRI 
di Kota Semarang benar-benar sesuai dengan standar dari Dep. Kop yaitu rata-rata 
sebesar 118,0175 %. 

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 6,955, 
sedangkan F tabel pada taraf signifikansi 5 % db 1/14 sebesar 4,60. Dengan 
demikian hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini dinyatakan ditolak dan hipotesis 
kerja (Ha) yang berbunyi "keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang 
dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian intern" dinyatakan diterima. 
Sumbangan efektif variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,332 atau 



33,20  %, sedangkan sisanya sebesar 66,80 % dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diungkap dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa data 
efektivitas sistem pengendalian intern KPRI di Kota Semarang rata-rata termasuk 
dalam klasifikasi efektif. Data keberhasilan usaha KPRI di kota Semarang sesuai 
dengan standar dari Dep. Kop. Keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang 
dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian intern.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  bagi 
pengurus KPRI didalam mendesain dan mengimplementasikan sistem 
pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan usaha koperasi, sehingga 
dapat meningkatkan kinerja koperasi. Salah satu caranya yaitu dengan 
meningkatkan mutu kinerja manajemen yang profesional melalui pendidikan dan 
pelatihan bagi pengurus, manajer dan karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar asas 

kekeluargaan, koperasi harus taat pada prinsip pengelolaan yang sehat, transparan, 

terpertanggung jawab (accountability), dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan 

bersama. Pengelolaan yang demikian saat ini lebih dikenal dengan good 

corporative governance (Dep.Kop dan UKM 2002:154). Pengurus/manajer 

koperasi harus bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya ekonomi 

koperasi secara efisien untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam hal ini laba 

berperan penting.  

Sebagai badan usaha, KPRI harus dikelola dengan baik sebagai layaknya 

badan usaha lain. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dikelola secara 

profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem 

pertanggungjawaban dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Agar 

usaha KPRI benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi yaitu memberikan 

kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan para anggota dan berhasil 

mengembangkan koperasi yang bisa membiayai sendiri usaha-usahanya serta 

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Maka, KPRI diharapkan 

dapat meningkatkan usahanya tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. 

Dengan tidak adanya kecurangan berarti jika KPRI memperoleh laba/SHU, maka 

anggota akan menerima bagiannya sesuai dengan prinsip yang berlaku. Sehingga 



hal itu akan mendorong KPRI untuk meningkatkan keberhasilan usahanya dalam 

hal ini peningkatan perolehan laba/SHU. 

Laporan pertanggungjawaban harus dapat mencerminkan bagaimana 

pengurus mendesain pengelolaan usaha agar semua kekayaan koperasi aman dari 

semua tindakan yang dapat merugikan, penggunaannya dilakukan secara efektif 

dan efisien, dan semua aktivitas koperasi tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku, pelaporan keuangan mencerminkan fakta yang 

sesungguhnya, dan bebas dari salah saji material. Pertanggungjawaban pengurus 

harus dapat disampaikan secara berkala kepada para pihak yang memiliki 

kepentingan (stakeholders), antara lain terutama pada anggota, dan kreditur serta 

pemerintah yang menanamkan modal dan/atau yang memberikan peluang dan 

fasilitas kepada koperasi.  

Menurut Dep.Kop dan UKM (2002:155) pengalaman menunjukkan, bahwa 

pengamanan atas kekayaan koperasi masih rentan, dan penggunaan kekayaan juga 

banyak yang tidak tepat, sehingga  menjadikan koperasi kurang mendapatkan 

kepercayaan dari berbagai pihak. Untuk dapat mengatasi hal itu, pengurus 

memerlukan alat manajemen sebagai media pengendali, yaitu pengendalian intern. 

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibangun melalui organisasi 

dan mekanisme operasi dalam koperasi, sehingga melekat pada setiap aktivitas 

yang dijalankan oleh setiap personel di dalam koperasi, mulai dari pengawas, 

manajer, asisten manajer atau kepala bagian  dan karyawan. 

Membangun kepercayaan diri-sendiri dan penanaman kompetensi, serta 

tanggung jawab atas pekerjaan untuk menghasilkan yang terbaik, merupakan 



salah satu kunci keberhasilan implementasi pengendalian intern. Dengan 

implementasi pengendalian intern yang memadai diharapkan keamanan atas 

kekayaan KPRI dan pengelolaan yang efisien serta efektivitas pencapaian tujuan 

menjadi lebih terjamin, sehingga kepercayaan para pihak terhadap KPRI dapat 

ditumbuhkembangkan.  

Pengurus KPRI sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kegiatan 

yang dilaksanakan oleh para manajer dan karyawan berjalan sebagaimana 

mestinya. Mengingat luasnya kegiatan usaha KPRI memungkinkan pengurus 

KPRI tidak dapat mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh 

kegiatan usaha. Sehingga hal itu dimungkinkan pengamanan atas kekayaan KPRI 

masih rentan dan penggunaannya juga banyak yang kurang tepat. Oleh karena itu, 

pengurus KPRI perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas kegiatan 

bawahannya, agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung 

lama, segera dapat diatasi. Dengan demikian KPRI akan mendapat kepercayaan 

dari berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya. Kepercayaan pihak luar 

dapat menjadikan KPRI memperoleh berbagai dukungan dari anggota, yang 

meliputi dukungan modal, dukungan usaha, sehingga usaha-usaha koperasi 

menjadi lebih berkembang. 

Berdasarkan studi pendahuluan di KPRI Kota Semarang, pengelolaan usaha 

KPRI sudah berjalan dengan baik. Tetapi dari hasil survei diketahui bahwa 

pengelolaan usaha di KPRI masih menunjukkan adanya perangkapan tugas 

diantara pengurus/karyawan yaitu satu orang pengurus/karyawan   masih 

menangani pekerjaan lebih dari satu kegiatan transaksi. Sehingga hal itu 



dimungkinkan akan mendorong terjadinya penyimpangan dan kesalahan. Hal itu 

diduga  karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh KPRI untuk mengangkat 

karyawan baru dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai.  

KPRI di Kota Semarang sendiri sudah menerapkan sistem pengendalian 

intern. Tetapi sistem pengendalian intern tersebut kurang berjalan secara optimal 

untuk menilai kinerja keuangan koperasi. Dari hasil survey diketahui beberapa 

keadaan, antara lain : 

1. KPRI dengan tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang efektif 

diikuti pula kenaikan tingkat keberhasilan usaha yang memadai. 

2. KPRI dengan tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang efektif 

diikuti kenaikan tingkat keberhasilan usaha yang kurang memadai. 

3. KPRI dengan tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang efektif 

diikuti penurunan tingkat keberhasilan usaha. 

Dari uraian kondisi KPRI yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti tentang efektivitas sistem pengendalian intern pada KPRI Kota 

Semarang dan membandingkannya dengan pedoman dari Dep.Kop dan UKM. 

Untuk membuktikan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha KPRI, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 

Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Di Kota Semarang”. 

 

 



1.2   Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Dari pernyataan tersebut di atas, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk 

mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Adakah pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern terhadap 

keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang ? 

1.2.2 Seberapa besar pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern 

terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan  di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh efektivitas sistem 

pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota 

Semarang. 

1.3.2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas sistem 

pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota 

Semarang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.4.1 Kegunaan teoritis 

1.  Bagi penulis sendiri sebagai tambahan pengetahuan dan 

pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya. 

2.  Menambah daftar pustaka baru yang dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa. 

3.  Bagi almamater pada umumnya dan Jurusan Ekonomi pada 

khususnya sebagai sumbangan pengetahuan praktis mengenai 

sistem pengendalian intern koperasi dalam prakteknya. 



1.4.2 Kegunaan praktis 

Bagi KPRI sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern  

dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya. 

1.5 Sistematika Skripsi  

Untuk mempermudah dalam mempelajari hasil penelitian ini, maka 

sistematika skripsi ini disusun menurut sistematika berikut : 

Bagian pendahuluan skripsi memuat tentang judul skripsi, persetujuan 

pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/peta/grafik. 

Bagian isi skripsi terdiri atas : 

BAB I :  Pendahuluan berisi : latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan 

masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II :  Landasan teori memuat tentang pengertian koperasi, komponen 

laporan keuangan koperasi, sistem pengendalian intern, keberhasilan 

usaha, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III :  Metode penelitian berisi : populasi, sampel, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, sumber data, validitas dan reliabilitas instrumen 

serta analisis data. 

BAB IV :  Hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : Penutup berisi : simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

saran-saran. 

Bagian akhir skripsi berisi : daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Pengertian Koperasi  

Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama dan operation yang 

mengandung makna bekerja. Jadi, secara harfiah koperasi bermakna sebagai suatu 

perkumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan 

dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggotanya 

(Anoraga 2002:1). 

The International Labour Organization (ILO) mendefinisikan koperasi 

sebagai suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi 

terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara 

demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal 

yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang 

sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Sitio 2001:16). 

Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.  

 Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) merupakan suatu badan koperasi yang beranggotakan 

para pegawai negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. 



2.2 Laporan Keuangan Koperasi 

Laporan keuangan merupakan bagian laporan pertanggungjawaban pengurus 

selama satu periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk 

menilai hasil kerja dan prestasi koperasi. Oleh karena itu, laporan keuangan 

koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi (Sitio 2001:107). 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2002 disebutkan bahwa 

laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan 

Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

1. Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

koperasi pada waktu tertentu. 

2. Perhitungan Hasil Usaha 

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan 

beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. 

Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. 

Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan 

laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha 

digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur 

dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi 

anggota. 



3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang 

meliputi saldo awal kas, sumber penggunaan kas, pengeluaran kas, dan saldo 

kas akhir pada periode tertentu. 

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota 

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan 

manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. 

Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu : 

a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. 

b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. 

c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. 

d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang 

memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lain.  

(IAI 2002:12-14). 

2.3  Sistem Pengendalian Intern 

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Menurut Tunggal (1995:1) pengendalian intern meliputi organisasi 

dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu 

perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan 

sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi.  



 Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 1997:165) 

 Sedangkan menurut Dep.Kop dan UKM (2002:162) pengendalian 

intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris (pengawas pada koperasi), manajemen (pengurus dan 

manajer/direksi), personel organisasi (koperasi, perusahaan) yang didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 

tujuan organisasi : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

 Dari pengertian pengendalian intern tersebut di atas, terdapat beberapa 

konsep dasar sebagai berikut : 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. 

3. Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan 

yang memadai, bukan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga golongan tujuan 

yang saling terkait, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan 

efisiensi operasi. 



Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi. 

2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya. 

3. Untuk menggalakan efisiensi usaha. 

4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan 

(Tunggal 1995:2) 

2.3.2 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Intern 

 Seluruh stakeholders koperasi sangat berkepentingan dengan 

pencapaian tujuan koperasi. Oleh karena itu pada dasarnya semua 

stakeholders bertanggung jawab atas implementasi pengendalian intern yang 

memadai di koperasi. Namun yang paling bertanggung jawab pihak internal 

koperasi, yaitu : 

1. Pengawas 

2. Pengurus, Manajer/Direksi 

3. Auditor Intern 

4. Personel Koperasi 

Sedangkan pihak ekstern yang merupakan bagian dari stockholder 

yang terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern adalah anggota 

(rapat anggota) dan auditor independen. Anggota bertanggung jawab dalam 

mematuhi ketentuan, sistem dan prosedur bilamana menemukan praktik-

praktik tidak sehat dalam pengelolaan aktivitas koperasi. Auditor 

independen bertanggung jawab dalam menentukan memadai tidaknya 



pengendalian intern untuk mengurangi lingkup pengujian (Dep.Kop dan 

UKM 2002:165-166). 

2.3.3 Diterapkannya Sistem Pengendalian Intern 

Alasan diterapkannya sistem pengendalian intern adalah : 

1. Luas dan ukuran kesatuan usaha yang menjadi bagian komplek dan 

meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam 

laporan dan analisis-analisisnya yang banyak jumlahnya. 

2. Pengawasan dan penelitian yang melihat pada sistem pengendalian intern 

yang baik mampu melindungi terhadap kelemahan manusia dan 

mengurangi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan 

kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi. 

3. Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan 

dengan keterlibatan uang tanpa mempercayai sistem pengendalian intern 

(Artadi 1990:2). 

2.3.4 Membangun Elemen Sistem Pengendalian Intern 

          Menurut Mulyadi (1997:166) unsur pokok sistem pengendalian intern 

adalah : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi koperasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. 



b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Dan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan 

informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, 

pendapatan dan biaya suatu organisasi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah :  

a. Penggunaan formulir bernomor urut yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi. 

d. Perputaran jabatan (job rotation). 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya. 



g. Pembentukan unit organisasi (staf pemeriksa intern) yang bertugas 

untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang 

lain. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya dapat 

ditempuh dengan cara sebagai berikut : 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

Sedangkan menurut Dep.Kop dan UKM (2002:170) pengendalian 

intern hanya dapat diimplementasikan dengan baik, apabila koperasi mampu 

membangun elemen-elemen pengendalian yang memadai. Terdapat lima 

elemen pokok pengendalian intern, yaitu : (1) lingkungan pengendalian, (2) 

penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, 

dan (5) pemantauan.  

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan atmosfer yang menciptakan 

suasana yang koheren mengenai pengendalian dalam satu organisasi 

(koperasi). Oleh karena lingkungan pengendalian merupakan atmosfer 

atau iklim dalam organisasi koperasi, maka lingkungan pengendalian 

tersebut akan dibentuk oleh berbagai faktor, antara lain adalah : 



a. Nilai integritas dan etika 

Menurut Yusuf (2001:258) untuk menekankan pentingnya 

integritas dan nilai-nilai etika diantara para personel suatu organisasi, 

pengurus dan manajemen puncak koperasi harus bertanggung jawab 

dalam  

a)   Menciptakan iklim dengan memberikan contoh. 

b)   Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan. 

c)   Memberi pedoman moral kepada para karyawan yang karena latar  

belakang moralnya yang buruk. 

d)   Mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang tidak  

jujur, melanggar hukum dan bertindak tidak etis. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Pengurus harus mempunyai komitmen terhadap kompetensi, yaitu 

mencakup pendidikan, pengalaman, pengetahuan, pelatihan dan 

ketrampilan dalam memberikan penugasan dan pengembangan 

kemampuan personel koperasi. 

c. Pengawas  

Pengawas harus menjalankan fungsi pengawasan secara teratur dan 

efektif untuk menilai kinerja pengendalian. Dan untuk meningkatkan 

akuntabilitas laporan keuangan, koperasi dianjurkan untuk diaudit 

oleh auditor independen. Penunjukkan auditor independen ditunjuk 

oleh pengawas. 

 



d. Filosofi  

Filosofi merupakan keyakinan dasar mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan dan tidak dilakukan dalam membangun organisasi (bisnis 

koperasi). Dengan menanamkan filosofi integritas ini para personel 

dituntut untuk membina hubungan dengan anggota, para pemasok dan  

mitra bisnis koperasi atas dasar kejujuran dan saling membutuhkan. 

e. Struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab  

Struktur organisasi merupakan rerangka mengenai jenjang organisasi, 

tatanan tingkat wewenang dan pembebanan tanggung jawab dalam 

mencapai tujuan organisasi pada setiap tingkat struktur jabatan. 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Pengurus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kompensasi 

dan penghargaan yang sebanding dengan prestasi karyawan untuk 

memunculkan praktik-praktik yang sehat. 

g. Kesadaran pengendalian  

Kesadaran pengendalian menunjukkan tingkat kepekaan pengurus 

terhadap kelemahan pengendalian yang sedang berjalan. 

2. Penaksiran risiko 

Pengurus harus dapat menaksir risiko, yang mencakup : 

mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko  pengendalian 

intern. Risiko pengendalian dapat timbul akibat perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam organisasi koperasi, dan akibat perubahan lingkungan 

bisnis dimana koperasi beroperasi. Perubahan didalam koperasi antara 



lain adalah penambahan bidang usaha baru, atau jenis transaksi baru yang 

memerlukan sistem dan prosedur baru. 

         Sedangkan perubahan lingkungan bisnis antara lain perubahan 

dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan pemerintah 

mengenai industri dan perdagangan, yang mengharuskan setiap produsen 

memiliki standar industri, perubahan sistem pengolahan data dari manual 

ke sistem berbasis komputer. 

3. Informasi dan komunikasi 

         Pengendalian intern ditujukan untuk meningkatkan kualitas dari 

sistem informasi akuntansi. Kualitas sistem informasi akuntansi yang 

dihasilkan akan berdampak terhadap kemampuan pengurus mengambil 

keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan sumber-

sumber ekonomi (aktiva) koperasi, dan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan koperasi. Sedangkan komunikasi menyangkut 

penyampaian informasi kepada personel di dalam koperasi dan kepada 

pihak luar yang berkepentingan. Disamping itu komunikasi juga 

menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan 

tanggung jawab masing-masing individu berkenaan dengan struktur 

pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 

4. Aktivitas pengendalian 

          Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang untuk 

memberikan keyakinan bahwa tindakan atau aktivitas yang diperlukan 



telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Aktivitas pengendalian 

meliputi beberapa aspek, yaitu : 

a. Kebijakan manajemen  

Setiap fungsi operasi dalam koperasi memerlukan kebijakan 

manajemen, agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dan 

dapat mencapai tujuan koperasi. 

b. Pemisahan fungsi 

Pengendalian intern yang memadai menghendaki pembagian 

wewenang dan pemisahan fungsi otorisasi dengan fungsi pencatatan 

dan dengan fungsi pelaksana atau penyimpanan aktiva. 

c. Pengendalian pengolahan informasi 

Bagian akuntansi yang menyelenggarakan fungsi pengolahan dan 

pencatatan transaksi untuk menghasilkan informasi akuntansi harus 

dikendalikan secara baik, karena output dari fungsi ini merupakan 

media pertanggungjawaban pengurus dan sumber utama informasi 

dalam pengambilan keputusan bisnis. 

d. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

Aktiva yang memiliki wujud fisik, termasuk catatan-catatan akuntansi 

harus dikendalikan dengan melindungi fisiknya dari berbagai risiko, 

baik karena gangguan alamiah maupun karena kecurian oleh pihak 

tertentu dengan maksud mengacaukan pertanggungjawaban pengurus. 

 

 



e. Prosedur operasi 

Prosedur operasi ini mencerminkan fungsi, penggunaan formulir 

pembukuan dan penggunaan catatan akuntansi yang menjamin 

ketelitian dan keamanan serta keakuratan data akuntansi. 

f. Pengecekan secara independen 

Pengecekan yang independen adalah pengecekan aktivitas seseorang 

oleh seseorang atau beberapa orang lain yang tidak melakukan 

aktivitas tersebut.  

g. Review atas kinerja  

Review atas kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh pengurus 

atau manajemen tingkat atas dari koperasi atas kinerja para manajer 

unit, kepala bagian dan personel yang dibebani tanggung jawab 

tertentu. 

5. Pemantauan 

Pemantauan adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur 

pengendalian intern sepanjang masa. Hal itu menyangkut penilaian 

tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang 

tepat untuk setiap periode waktu tertentu, untuk menentukan bahwa 

sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang 

dikehendaki dan modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan-

perubahan kondisi telah dilakukan  

           Pengurus mempunyai tanggung jawab memantau sepanjang waktu 

atau secara terus-menerus tentang apakah sistem pengendalian intern 

yang ada masih efektif atau tidak.  Bilamana koperasi diaudit oleh 



auditor independen, auditor tersebut akan melakukan penelahaan 

mengenai pengendalian intern  yang ada, dan jika terdapat kelemahan ia 

bertanggung jawab menyampaikan kepada pengurus. Informasi dari 

auditor tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh pengurus dalam 

mengembangkan atau merevisi pengendalian intern yang ada. 

(Dep.Kop dan UKM 2002:170-190). 

2.3.5 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 

Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal yang tepat atau 

untuk menyesuaikan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup pemilihan 

sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai 

sasaran tersebut (Handoko 1995:7). 

Efektivitas sistem pengendalian intern diartikan sebagai kemampuan 

sistem pengendalian intern yang direncanakan dan diterapkan agar mampu 

mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi 

operasi. Tercapainya tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya 

unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam pengelolaan koperasi secara 

efektif dan efisiensi. 

2.4 Keberhasilan Usaha Koperasi 

2.4.1  Pengertian Keberhasilan Usaha 

Keberhasilan berasal dari kata dasar hasil yang artinya sesuatu yang 

diadakan, dibuat atau dijadikan oleh usaha, dan berhasil artinya 

mendatangkan hasil tercapainya maksud (Poerwadarminta 2002:348). 

Sedangkan usaha artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau 



badan untuk mencapai suatu maksud (Poerwadarminta 2002:1136). Dari 

uraian tersebut keberhasilan usaha dapat diartikan suatu kondisi atau 

keadaan tercapainya suatu maksud atau tujuan yang telah dikerjakan oleh 

suatu badan, tenaga, dan pikiran. 

Menurut Thoby (1992:89) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat 

sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, 

SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri. Secara umum, variabel 

kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan 

(growth) koperasi di Indonesia sebagai badan usaha terdiri dari kelembagaan 

(jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, 

jumlah koperasi aktif dan non aktif), keanggotaan, volume usaha, 

permodalan, asset, dan Sisa hasil Usaha (Sitio 2001:137). Sedangkan 

menurut Dep.Kop. dan PK & M (1997:23)  pertumbuhan atau keberhasilan 

usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu 

maksud dalam suatu kegiatan yang dilihat dari volume usaha, nett asset dan 

laba bersih.  

Dari pengertian di atas keberhasilan usaha dapat diartikan suatu 

kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar terjadi perubahan 

yang lebih baik atau bertambah maju, baik dari segi kualitatif maupun 

kuantitatif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keberhasilan usaha 

KPRI adalah tercapainya tujuan secara kelembagaan dan kegiatan usaha 

yang telah direncanakan oleh KPRI Kota Semarang. 



2.4.2  Usaha Meningkatkan Keberhasilan Usaha Koperasi 

Agar supaya koperasi dapat terkelola dengan baik, dapat bertahan dan 

berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan 

usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi itu sendiri. Koperasi harus 

mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran 

yang sehemat-hematnya, yaitu dengan cara harus sanggup menghindarkan 

pemborosan-pemborosan. Beberapa pedoman untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha koperasi, diantaranya yaitu : 

a. Penghematan pengeluaran  

Modal dan investasi-investasi yang diperoleh koperasi untuk 

mengembangkan usaha-usahanya harus benar-benar dipelihara dan 

dipertanggungjawabkan secara terbuka. Penggunaan modal harus 

digunakan untuk usaha-usaha yang tepat dengan pengeluaran-

pengeluaran (inputs) yang sehemat-hematnya, sehingga keberhasilan 

usaha akan tercapai. 

b. Perencanaan usaha 

Perencanaan usaha harus benar-benar dipertimbangkan dan 

diperhitungkan. Penyusunan rencana usaha yang mantap sebaiknya 

diserahkan kepada anggota pengurus yang memiliki skill dan 

pengalaman luas dengan dasar keputusannya demi keberhasilan dan 

perkembangan usaha koperasi.  

 

 



c. Produktivitas/peningkatan hasil per kapita 

Dalam hal ini usaha yang dijalankan koperasi harus dapat 

mendorong para anggotanya agar bergairah kerja, sehingga peningkatan-

peningkatan hasil akan diperoleh dan hal ini berarti diperolehnya 

peningkatan pendapatan oleh para anggota. 

d. Usaha koperasi dengan gambaran jelas bagi kemudahan pemasaran dan 

kemantapan harga 

Kegairahan berproduksi sangat berkaitan dengan usaha 

koperasinya yang menjamin pemasaran yang mudah dan perolehan harga 

yang wajar dan memuaskan para anggotanya. Untuk mempertahankan 

kegairahan berproduksi para anggotanya, koperasi harus 

mempertahankan pula gairah para konsumen untuk membeli poduk-

produk jadi dengan memenuhi kuota yang ditentukan.  

(Kartasapoetra 2002:7-10). 

2.4.3 Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha 

Koperasi 

         Koperasi untuk dapat mengembangkan usahanya perlu mengingat akan 

efektivitas dan efisiensi usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas dan efisiensi usaha adalah : 

a. Efisiensi proses usaha  

Sebagai  bentuk usaha koperasi juga harus melaksanakan fungsi-fungsi 

yang dimaksud seperti fungsi pembelanjaan, produksi,  pemasaran, 

personalia dan administrasi 



b. Loyalitas anggota 

Loyalitas anggota tercermin pada kesetiaan anggota sebagai pelanggan 

koperasi, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaannya 

dalam segala bentuk kegiatan didalam tata kehidupan koperasi. 

c. Penawaran yang cukup 

Barang-barang yang dibutuhkan  oleh anggota ataupun kepentingan 

lainnya yang sesuai dengan bidang usaha koperasi hendaknya cukup 

tersedia di koperasi, sehingga mereka tidak perlu mencarinya diluar 

koperasi. Tersedianya semua barang –barang kebutuhan anggota di 

koperasi akan mendidik anggota menjadi pelanggan yang setia. 

d. Persaingan 

Keberadaan bentuk usaha lain di luar koperasi, memaksa koperasi untuk 

bersaing. Oleh karena itu, koperasi harus peka terhadap pengaruh-

pengaruh persaingan itu didalam upaya mengendalikan usahanya. 

e. Harga eceran 

Perbedaan harga eceran koperasi dengan harga eceran di pasar 

merupakan salah satu sumber koperasi untuk meningkatkan tabungan 

anggota di koperasi (Widiyanti 1992:96). 

         Asrori (1992) dalam penelitian tentang “Faktor-Faktor Internal dan 

Eksternal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha KUD Sebagai Badan 

Usaha Ekonomi” diperoleh hasil bahwa keberhasilan usaha KUD yang 

diukur dari aspek keuangan dipengaruhi oleh : 

 



1. Faktor internal meliputi : 

a.  Aspek anggota  

b. Aspek usaha  

c. Aspek manajemen  

2. Faktor eksternal meliputi : 

a.  Aspek lingkungan alam  

b. Aspek lingkugan ekonomi  

Sedangkan menurut Apsari (1987:5) berhasil tidaknya pengelolaan 

koperasi tergantung dari berbagai faktor, namun demikian untuk mencapai 

keberhasilan setiap koperasi harus berpedoman pada “tiga sehat”. Adapun 

pedoman tiga sehat itu meliputi : 

a. Sehat organisasi yaitu kerja sama yang teratur, disertai pembagian tugas 

yang jelas. 

b. Sehat usaha yaitu koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang 

dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip ekonomi, 

sehingga tercapai tingkat efisiensi sesuai dengan rencana. 

c. Sehat mental merupakan dasar utama dari kokohnya koperasi. Tanpa 

adanya dukungan sehat mental, suatu koperasi meskipun memenuhi dua 

sehat sebelumnya, belum dapat dikatakan sempurna dan memenuhi 

harapan. 

2.4.4 Cara Mengukur Keberhasilan Usaha Dalam Koperasi 

Sampai saat ini belum ada suatu ukuran keberhasilan yang mantap 

mengenai lembaga ekonomi koperasi sebagai badan usaha ekonomi 



masyarakat. Ukuran keberhasilan sebenarnya sangat penting diperlukan 

untuk dapat mengarahkan kegiatan koperasi secara komprehensif dan 

terpadu agar dapat mengembangkan suatu badan usaha ekonomi yang 

mendukung keterlanjutan pembangunan yang lebih tepat, efektif dan efisien.  

Menurut Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha kecil (1997:23) 

untuk mengukur kriteria pertumbuhan atau perkembangan usaha suatu 

koperasi digunakan pengukuran sebagai berikut : 

a. Volume/omzet usaha   = 100% 
2002Tahun UsahaVolume
2003Tahun   Usaha x

Total
VolumeTotal  

b. Nett Asset  = 100% 
2002Tahun Asset ett 
2003Tahun Asset ett  x

NTotal
NTotal  

c. SHU = 100% 
2002Tahun HU
2003Tahun  HU x

STotal
STotal  

2.5 Kerangka Berpikir 

KPRI adalah koperasi primer yang anggotanya para pegawai negeri di 

Indonesia. Dengan dibentuknya koperasi ini diharapkan pegawai mampu 

berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan  

masing-masing dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya 

serta masyarakat luas pada umumnya. KPRI merupakan badan usaha yang harus 

dikelola dengan baik sebagai layaknya badan usaha lain.  

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dikelola secara lebih profesional. 

Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban 

dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Laporan pertanggungjawaban 

harus dapat mencerminkan bagaimana pengurus koperasi mendesain pengelolaan 



usaha agar semua kekayaan koperasi aman dari semua tindakan yang dapat 

merugikan dan penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Sehingga kepercayaan para pihak terhadap koperasi dapat ditumbuhkembangkan. 

Kepercayaan pihak luar, dapat menjadikan koperasi memperoleh berbagai 

dukungan dari anggota yang meliputi dukungan modal, dukungan usaha sehingga 

usaha-usaha koperasi menjadi lebih berkembang. 

Dengan implementasi pengendalian intern yang memadai diharapkan 

keamanan atas kekayaan koperasi dan pengelolaan usaha koperasi dapat 

berkembang dengan baik tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Dengan 

tidak adanya kecurangan berarti jika koperasi memperoleh laba/SHU, maka 

anggota akan menerima bagiannya sesuai dengan prinsip yang berlaku (Dep.Kop 

dan UKM 2002:155). Jadi, dengan mengimplementasikan sistem pengendalian 

intern yang memadai diharapkan koperasi dapat memperoleh laba/SHU yang 

sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dapat mendorong koperasi untuk 

mencapai keberhasilan usahanya, dalam hal ini peningkatan perolehan laba. 

Keberhasilan usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya 

suatu maksud dalam suatu kegiatan pada koperasi yang dapat dilihat dari aspek 

omzet/volume usaha, nett asset dan SHU (Dep.Kop dan PK & M 1997:23). 

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa sistem 

pengendalian intern yang memadai akan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

koperasi. 

 

 

 



 

  

 

 

 

Gambar 2.1: Hubungan antara efektivitas sistem pengendalian intern dengan 
keberhasilan usaha KPRI 

 
2.6 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : “keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang 

dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian intern”.  

Hipotesis statistik : 

Ho : b = 0 “Tidak ada pengaruh antara efektivitas sistem pengendalian intern 

dengan keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang”. 

Ha : b /= 0 “Ada pengaruh antara efektivitas sistem pengendalian intern dengan 

keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTIVITAS SPI ( X ) 

Indikator : 
1. Lingkungan pengendalian 
2. Penaksiran risiko 
3. Informasi dan komunikasi 
4. Aktivitas pengendalian 
5. Pemantauan 

KEBERHASILAN USAHA 
KPRI ( Y ) 

Indikator : 
1. Omzet atau Volume usaha 
2. Nett asset 
3. SHU 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian supaya memperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan, maka harus diterapkan metode penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian itu akan berhasil dengan 

baik dan sesuai dengan yang apa yang diharapkan apabila metode yang dipilih dan 

yang digunakan itu sesuai dengan obyek serta tujuan penelitian 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dan desain 

penelitiannya meliputi : populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, sumber data, validitas dan reliabilitas instrumen, dan 

metode analisis data 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang paling sedikit 

mempunyai sifat-sifat yang sama (Suharsimi 1998:115). Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah KPRI yang terdaftar di Pusat Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (PKPRI) Kota Semarang. Adapun nama-nama KPRI yang 

terdaftar di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Semarang 

dapat dilihat pada lampiran 1 : 

 

 

 



3.3  Sampel Penelitian 

Sampel dapat diartikan sebagai bagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi 1998:117). Dari pengambilan sampel ini peneliti bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian dengan mengangkat kesimpulan penelitian 

sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. 

Apabila jumlah  subyeknya besar, maka dapat  diambil 10 % - 15 %  atau  

20 % - 25 % atau lebih (Arikunto 1998:120). Untuk pengambilan sampel ini 

peneliti mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan biaya. 

2. Letak dari subyek penelitian yang saling berjauhan. 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. 

4. Kebijaksanaan dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota 

Semarang. 

Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti menggunakan teknik cluster 

random sampling yaitu dengan cara memilah-milah seluruh proyeksi penelitian 

menjadi kelas yang sama tinggi tingkatnya kemudian setiap kelas diambil sebagai 

sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah KPRI yang 

memiliki  jenis usaha lebih dari satu  usaha. Hak dari setiap subyek sama dan 

peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subyek 

untuk penelitian. Sebagai sampel dari penelitian diambil 25 % x 63 = 16 KPRI 

yaitu : 

 

 



Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian  
No. Nama KPRI Nama Instansi Jenis Usaha 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Dwija Usaha 

Wijaya Kusuma 

Sedyatama 

KSU SMU N 7 

Baita Bhakti 

Handayani 

 

UNDIP 

Nusantara 

KSU Saeko 

Amal Bhakti 

Warga Jaya 

Bhakti Praja 

Bahtera BKKBN 

KSU GEMI 

Kopen 

Tulus Karya 

 

SD Induk Mijen 

SLTP N 3 Semarang 

SLTP N 2 Semarang 

SMU N 7 Seamrang 

SMK N 10 Semarang 

Universitas Negeri Semarang 

 

Universitas Diponegoro 

IAIN Walisanga Semarang 

Disyankop & UKM Prop. Jateng 

Kanwil Depag Prop. Jateng 

Kantor DLLAJR Prop. Jateng 

Sekwilda Dati I Jateng 

Kantor BKKBN Prop. Jateng 

Kantor Dinas P & K Prop. Jateng 

Kantor Disnaker Kota Semarang 

Kantor Depag Kota Semarang 

SP, Pertokoan, Kredit Barang 

SP, Waserda 

SP, Toko 

SP, Pertokoan 

SP, Toko 

SP, Pertokoan, Jasa (wartel, bengkel AHASS, 

foto Copy, dll) 

SP, Pertokoan, Kafetaria, Salon Kerapian, Apotik 

SP, Toko, Pengadaan Kapling, Jasa Permodalan 

SP, Waserda, Foto copy 

SP, Pertokoan, Foto copy, Kantin 

SP, Pertokoan, Foto copy 

SP, Pertokoan, Foto copy, Jasa 

SP, Pertokoan, Perdagangan Brng & Jasa 

SP, Pertokoan, Wartel, Foto copy 

SP, Pertokoan, Foto copy 

SP, Pertokoan, Kredit Barang 

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

tolak penelitian pada suatu penelitian (Suharsimi 1998:99).  

3.4.1 Variabel bebas ( X )  

Variabel bebas ( X ) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian 

intern dengan subvariabel frekuensi jawaban ya dari indikator : 

a. Lingkungan pengendalian. 

b. Penaksiran risiko. 

c. Informasi dan komunikasi 

d. Aktivitas pengendalian. 

e. Pemantauan 

 



3.4.2 Variabel terikat ( Y )  

Variabel terikat ( Y ) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keberhasilan usaha 

dengan subvariabel sebagai berikut : 

a. Volume/omzet usaha  

b. Nett Asset                  

c. SHU                

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengungkapkan data tentang efektivitas sistem pengendalian intern 

dan keberhasilan usaha koperasi, maka penelitian menggunakan metode sebagai 

berikut : 

3.5.1 Metode Angket/Kuesioner 

Metode angket/kuesioner dalam penelitian adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi 

1998:140). Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengungkap variabel (X) yaitu efektivitas sistem pengendalian intern di 

KPRI Kota Semarang. Angket tersebut berupa daftar check list yaitu berisi 

butir-butir pertanyaan yang terdiri  dari dua jawaban antara ya dan tidak 

3.5.2 Metode  Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber pada benda-benda yang tertulis (Suharsimi 1998:149). Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data 



dari dokumen yang ada di KPRI Kota Semarang berupa laporan keuangan 

tahun 2002 –2003. 

3.5.3 Metode Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan pengurus/manajer dan karyawan KPRI. Metode 

wawancara digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode 

angket/kuesioner dan metode dokumentasi.   

3.6  Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data diperoleh (Suharsimi 1998:114). Sumber data menurut sifatnya dapat 

dibagi menjadi dua yaitu : 

3.6.1 Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. 

3.6.2 Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak 

lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar 

2001:69). Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumentasi laporan 

keuangan tahun terakhir yaitu tahun 2002 – 2003 dan catatan dari 



perusahaan yang mendukung penelitian ini . Untuk keperluan analisis data, 

data dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Cross section (data satu waktu) adalah sekumpulan data untuk meneliti 

suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja. 

b. Time series (data deret waktu) adalah sekumpulan data dari suatu 

fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, 

misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan. 

(Umar 2001:70). 

3.7  Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevaliditan/kesahihan instrumen (Suharsimi 1998:160). Angket yang akan 

diberikan kepada responden terlebih dahulu dicari validitasnya dengan 

analisis secara logis yaitu mencocokan butir soal dengan indikator 

efektivitas sistem pengendalian intern. Setiap butir soal dianalisis dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

r xy  = 
( )( )

( ) } ( ) }{{ ∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

r xy  = [ ] [ ][ ]
[ ] [ ]{ } [ ] [ ]{ }22 42716515129912

427935612

−−

−  

rxy = 0,656 

pada α = 5 % dengan n = 12 diperoleh r tabel = 0,576 

Karena rxy =  0,656 > r tabel = 0,576, maka angket tersebut valid. 



3.7.2 Reliabilitas instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

penelitian cukup dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi 1998:170). Untuk 

mengetahui reliabilitas seluruh instrumen menggunakan rumus K – R 20 : 

r xy = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
∑
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V
pqV

K
K

1
 

Dimana : 

rxy       = Reliabilitas instrumen 

k       = Banyaknya butir pertanyaan  

v t     = Varians total 

p       = Banyaknya subyek yang skornya 1 

                               N 

q      = Proporsi subyek yang mendapat skor 0 

                       (q = 1 – p )  

r xy = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

− 076,110
965,8076,110

148
48  

rxy = 0,938 

pada α = 5 % dengan n = 12 diperoleh r tabel = 0,576 

Karena rxy =  0,938 > r tabel = 0,576, maka angket tersebut reliabel. 

 

 

 



3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis deskriptif dengan menggunakan metode Deskriptif Persentase 

(DP). 

a. Efektivitas sistem pengendalian intern 

Metode deskriptif (DP) digunakan untuk menggambarkan efektivitas  

pengendalian intern pengelolaan KPRI di Kota Semarang. 

Perhitungan indeks persentase dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

100% % x
N
n

=  

Keterangan: 

n   = Nilai yang diperoleh (skor empirik)  

N  = Jumlah seluruh skor atau nilai (skor ideal) 

%  = Tingkat keberhasilan yang dicapai 

(Ali 1982:184). 

b. Penafsiran terhadap analisis deskriptif 

 Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Menentukan persentase maksimal yaitu 100 %. 

b. Menentukan persentase minimal  yaitu 0 %. 

c. Menentukan rentang persentase ( r % ), diperoleh dari pengurangan 

persentase minimal terhadap persentase maksimal, maka didapatkan 

yaitu 100 % - 0 % = 100 %. 



d. Menentukan interval kelas persentase, diperoleh dari pembagian 

kriteria   terhadap  rentang   persentase,  maka  didapatkan   yaitu  

100 % : 4 = 25 %. 

e. Menetapkan kriteria, yaitu sangat efektif, efektif, kurang efektif dan 

tidak efektif. 

Tabel 3.2 Penentuan Kriteria Efektivitas SPI 

No Rentangan persentase Kriteria Skala 

1. 75,00 % - 100,00 % Sangat efektif 4 

2. 50,00 % -   75,00 % Efektif 3 

3. 25,00 % -   50,00 % Kurang efektif 2 

4.   0,00 % -   25,00 % Tidak efektif 1 

 
(Muchsin 1996:30) 

3.8.2 Metode Analisis Regresi 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan analisis regresi 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat tabel persiapan analisis regresi yaitu terdiri variabel bebas (X) 

dan Variabel terikat (Y) sebanyak responden. 

b. Mencari korelasi antara prediktor (X) dan kriterium (Y) dengan teknik 

korelasi product moment dari Pearson dengan rumus : 

∑ ∑
∑=

)y)(x(

xy
r

22xy  

c. Menguji signifikansi korelasi langkah hasil perhitungan dikonsultasikan 

dengan r tabel pada taraf signifikansi 5 % atau taraf signifikansi 1 %. 

 



d. Mencari persamaan garis regresi. 

Untuk garis linear sederhana yaitu dengan satu ubahan prediktor 

persamaannya adalah sebagai berikut : 

Y = aX + k 

Dimana: 

Y  = Kriterium 

a  = Bilangan koefisien 

k   = Bilangan Konstan 

X  = Prediktor  

(Hadi 1990:1). 

e. Analisis Variansi Garis Regresi 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Freg = 
res

reg

RK
RK

 

Dimana : 

Freg      = Harga bilangan F untuk regresi 

RKreg    = Rerata kuadrat garis regresi 

RKres     = Rerata kuadrat residu 

(Hadi 1990:14) 

 

 

 

 



Semua perhitungan di atas dapat dilihat dalam tabel ringkasan analisis 

varians garis regresi berikut ini : 

Tabel 3.3 Ringkasan Analisis Varians Garis Regresi 

Sumber 

Variasi 

Db JK RK F reg 

Regresi (Reg) 

 

Residu (Res) 

1 

 

N – 2 

( )
2

2

x
xy

∑
∑  

( )
2

2
2

x
xyY

∑
∑

−∑  

reg

reg

db
JK

 

res

res

db
JK  

res

reg

RK
RK

 

 

Total (T) N –1 ∑ y2 - - 

 

Pengujian hipotesis  

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung 

(F rasio) dengan F tabel (nilai kritis F) yang terdapat dalam tabel analisis 

varians garis regresi dari hasil perhitungan. 

a. Jika F hitung < F tabel maka menerima hipotesis nol (Ho), artinya 

secara statistik dapat dibuktikan bahwa variabel efektivitas sistem 

pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

KPRI. 

b. Jika F hitung > F tabel maka menolak hipotesis nol (Ho), artinya 

secara statistik dapat dibuktikan bahwa variabel efektivitas sistem 

pengendalian intern  berpengaruh terhadap keberhasilan usaha KPRI. 

 

 



f.    Mencari Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 

Sumbangan Relatif dicari jika prediktor lebih dari satu. Dalam hal ini 

hanya satu prediktor. Sehingga mencari sumbangan efektif dengan 

rumus : 

SE = 100% x 
tot

reg

JK
JK

 

Dimana : 

JKreg  = Jumlah kuadrat regresi 

JKtot    = Jumlah kuadrat total  

(Hadi 1990:44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum KPRI di Kota Semarang 

a.  Keberadaan KPRI di Kota Semarang  

KPRI di Kota Semarang yang menjadi obyek penelitian ini 

merupakan koperasi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(PKPRI) Kota Semarang. KPRI sebelumnya bernama Koperasi Pegawai 

Negeri (KPN), tetapi setelah berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI).  

Tujuan utama KPRI di Kota Semarang adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. 

Oleh karena itu KPRI menjalankan berbagai usaha, diantaranya adalah 

usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat. Bidang usaha 

yang dikelola di KPRI Kota Semarang diantaranya meliputi usaha 

perkreditan atau simpan pinjam, usaha pertokoan atau konsumsi dan usaha 

jasa yang meliputi : foto copy, wartel, bengkel AHASS Honda, salon 

kecantikan dan lain-lain. Diantara usaha yang paling menonjol adalah 

kegiatan usaha di bidang perkreditan atau simpan pinjam. KPRI di Kota 

Semarang berjumlah 63 KPRI yang berbadan hukum dan terdaftar di Pusat 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI). Adapun KPRI tersebut 

adalah : 13 KPRI yang berada di sekolah, 5 KPRI yang berada di 

perguruan tinggi dan 45 KPRI yang berada di dinas pemerintah.  



b.  Struktur Organisasi KPRI di Kota Semarang 

Organisasi merupakan wadah kerja sama dalam mencapai tujuan 

yang berhubungan dengan penentuan tugas dan tanggung jawab, 

pengelompokkan suatu kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang 

lain. Agar organisasi suatu KPRI dapat berjalan dengan baik, perlu 

penyusunan dalam suatu struktur organisasi sehingga antara bagian yang 

satu dengan bagian yang lain dapat melaksanakan tugasnya sesuai 

pekerjaan masing-masing. Struktur organisasi KPRI di Kota Semarang 

pada umumnya berbentuk lini dan staf karena mempunyai kelebihan 

adanya disiplin kerja dan keputusan rapat dapat diambil melalui 

pertimbangan yang baik. Adapun struktur organisasi KPRI di Kota 

Semarang pada umumnya adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi  KPRI di Kota Semarang 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Data dinding KPRI di Kota Semarang 

Rapat Anggota 

Pengurus 

Manajer 

Simpan Pinjam  Unit usaha Lain 

Anggota 

Pengawas Pembina 



Keterangan : 

  = garis wewenang, tanggung jawab dan bimbingan 

  = garis koordinasi 

   = pelayanan 

Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KPRI. 

Keputusan rapat sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 

Oleh karena itu, masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama dan 

rapat anggota juga berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban 

pengurus dan badan pengawas mengenai pengelolaan usaha KPRI. 

Pelaksanaan rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun dan 

untuk menyelenggarakan pengesahan pertanggungjawaban diselanggarakan 

paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir.  

Pengurus  

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan  

usaha KPRI kepada rapat anggota dengan masa jabatan paling lama lima 

tahun berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar. Pengurus dapat 

mengangkat pengelola KPRI atau manajer untuk mengelola usaha KPRI. 

Adapun pengurus tersebut biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara 

dan pembantu.  

Pengawas 

Pengawas KPRI adalah orang-orang sebagai anggota yang diberi 

kepercayaan oleh seluruh anggota untuk mengadakan atau melakukan 



pengawasan terhadap kegiatan usaha KPRI. Sekurang-kurangnya tiga bulan 

sekali pengawas melakukan penelitian dan pembinaan pada kegiatan 

organisasi dan usaha KPRI yang hasilnya dilaporkan kepada pengurus secara 

tertulis dan salinannya dikirimkan kepada dinas koperasi Kota Semarang. 

Pengawas juga mengikuti rapat dengan pengurus dalam langkah-langkah 

pengembangan usaha KPRI serta mengadakan rapat lengkap badan pengawas 

secara rutin untuk menghimpun materi dalam laporan baik triwulan maupun 

tahunan. 

Manajer  

Manajer adalah sebagai pelaksana tugas pengurus sehari-hari di bidang 

usaha koperasi. Tugas manajer adalah melaksanakan kegiatan usaha-usaha 

yang dipercayakan oleh pengurus, memimpin dan mengkoordinasikan 

pekerjaan karyawan yang berada dibawah kepemimpinannya, mengatur 

jalannya keuangan dalam usaha koperasi serta mempertanggungjawabkan 

seluruh tugasnya kepada pengurus. Bila suatu saat manajer berhalangan dalam 

melaksanakan tugasnya maka akan diambil alih oleh pengurus atau seseorang 

yang ditunjuk oleh pengurus. 

c.  Bidang Usaha KPRI di Kota Semarang 

Untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi 

menjalankan berbagai kegiatan usaha. Bidang usaha yang dilakukan oleh 

KPRI di Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

 



1. Bidang usaha pertokoan  

a. Waserda/Pertokoan  

Bidang usaha pertokoan menyediakan sembilan bahan pokok sehari-

hari. Tujuan diadakannya bidang usaha pertokoan adalah untuk 

membantu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

b.  Apotik  

Bidang usaha ini menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh 

anggota dan masyarakat sekitar.  

2. Bidang usaha perkreditan atau simpan pinjam  

a. Perkreditan uang 

Perkreditan uang merupakan usaha jasa dengan memberikan kredit 

uang dengan bunga rendah untuk membantu kesejahteraan anggota. 

b. Perkreditan barang  

Perkreditan barang merupakan usaha jasa dengan memberikan kredit 

barang dengan bunga rendah. Barang yang dikreditkan pada unit 

usaha ini umumnya barang-barang elektronik (televisi, tape 

recorder, radio). 

3. Bidang usaha jasa  

a. Foto copy dan laminating 

Bidang usaha foto copy dan laminating tidak hanya melayani 

anggota saja tetapi juga melayani masyarakat umum. 

 



b. Jasa pelayanan lainnya  

Jasa pelayanan lainnya misalnya meliputi : pengelolaan beras jatah, 

angkutan/travel, wartel, bengkel AHASS Honda, salon kecantikan, 

kebersihan/cleaning service dan lain-lain.  

Tabel 4.1 berikut ini adalah gambaran bidang usaha untuk 16 KPRI 

yang menjadi sampel penelitian. 

Tabel 4.1 Bidang Usaha KPRI Sampel 

No Nama KPRI Bidang Usaha 

1. 
2.  
3. 
4.  
5. 
6.  
 
7.  
 
8.  
9.  
10. 
11. 
 
12. 
13. 
 
14.  
15.  
 
16. 

Dwija Usaha 
Sedyatama 
Wijaya Kusuma 
KSU SMU 7 
Baita Bhakti 
Handayani 
 
Nusantara 
 
UNDIP 
Tulus Karya 
KSU Saeko 
Bhakti Praja 
 
KSU Gemi 
Kopen 
 
Warga Jaya 
Bahtera BKKBN 
 
Amal Bhakti 

SP, perkreditan barang, pertokoan, rental komputer 
SP, toko siswa, penjualan buku pelajaran dan LKS 
SP, kredit barang, koperasi siswa, kafetaria 
SP, pertokoan 
SP, kredit barang, jasa kafetaria 
SP, pertokoan (mini market,  toko buku),  unit  jasa 
(wartel, bengkel AHASS, Pembayaran rekening) 
SP, permodalan, toko, pelayanan ATK, pengadaan 
kapling. 
SP, pertokoan, kafetaria, salon kerapian, apotik 
SP, kredit barang, pertokoan 
SP, waserda, foto copy 
SP, pertokoan, foto copy, kredit barang, sewa 
kendaraan, kantin, arisan sepeda motor 
SP, toko, foto copy 
SP, jasa (foto copy, wartel, penjualan stop map, jasa 
parkir dan sewa kantin 
SP, usaha barang dan jasa, foto copy 
SP, pertokoan, perdagangan barang dan jasa 
(cleaning service, foto copy, wartel, sewa tempat) 
SP, pertokoan, foto copy, kantin 

Sumber : Hasil penelitian yang diperoleh 



d. Keadaan Keuangan 

Modal adalah permasalahan yang sering dihadapi dalam rangka 

pengembangan usaha. Modal KPRI diperoleh terutama dari simpanan 

pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan hasil usaha koperasi. Tabel 

4.2 berikut ini adalah gambaran permodalan dalam dua tahun terakhir 

untuk 16 KPRI yang menjadi sampel penelitian. 

Tabel 4.2 Modal Sendiri dan Modal Luar KPRI Sampel 

Modal sendiri Modal Luar No Nama KPRI 

2002 2003 2002 2003 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Dwija Usaha 

Sedyatama 

Wijaya Kusuma 

KSU SMU 7 

Baita Bhakti 

Handayani 

Nusantara 

UNDIP 

Tulus Karya 

KSU Saeko 

Bhakti Praja 

KSU Gemi 

Kopen 

Warga Jaya 

Bahtera BKKBN 

Amal Bhakti 

477.585.459,60 

36.023.968,99 

110.083.962,40 

89.914.326,46 

72.277.176,70 

606.358.488,00 

418.401.959,70 

1.496.006.076,00 

1.064.026.756,00 

395.175.533,87 

2.193.343.403,69 

492.881.763,94 

80.851.507,00 

302.651.685,77 

393.155.209,69 

340.674.981,41 

510.367.759,60 

40.777.492,08 

128.700.252,70 

104.203.362,00 

86.239.039,87 

723.906.973,00 

446.148.572,00 

2.048.889.774,00 

1.169.953.991,00 

448.217.157,23 

2.608.292.224,82 

512.675.822,00 

96.079.848,00 

337.056.951,55 

460.954.180,69 

408.311.884,17 

118.257.486,29 

2.045.403,19 

13.430.374,36 

35.542.731,69 

55.617.136,50 

1.303.858.271,00 

- 

4.669.316.459,00 

988.635.852,00 

124.460.517,84 

2.363.494.145,00 

310.388.307,58 

1.746.974,00 

147.608.826,21 

195.476.108,50 

214.349.403,16 

171.637.384,99 

2.022.683,19 

17.500.478,11 

45.012.651,81 

70.219.692,50 

1.701.278.929,00 

352.224.107,70 

5.724.551.188,00 

1.189.905.602,00 

317.233.429,73 

3.433.413.322,78 

340.083.190,56 

19.398.757,00 

189.964.014,13 

316.255.639,81 

250.321.828,88 

  
Jumlah 

 
8.533.388.290,00 

 

 
10.130.775.285,00 

 

 
10.544.227.996,00 

 

 
14.141.022.900,00 

 
         Standar deviasi 
 

 
654.820.815,30 

 
1.415.283.354,00 

Sumber : Laporan keuangan yang diolah 

 

 

 

 



Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata modal luar 

pada KPRI di Kota Semarang adalah sebesar Rp 10.986.134.962,00                             

dengan standar deviasi sebesar Rp   1.415.283.354,00. Standar deviasi yang 

rendah (lebih rendah dari rata-ratanya ) menunjukkan bahwa terdapat variasi 

modal luar yang kecil pada KPRI di Kota Semarang. Sedangkan rata-rata 

modal sendiri adalah sebesar Rp 8.849.975.018,00. Dengan standar deviasi 

sebesar Rp 654.820.815,30. Dengan demikian rata-rata modal luar jumlahnya 

lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga koperasi akan 

menanggung beban bunga yang lebih besar. 

4.1.2 Deskripsi Variabel 

a.   Efektivitas Sistem Pengendalian Intern KPRI di Kota Semarang 

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas sistem pengendalian 

intern KPRI di Kota Semarang, maka data yang diperoleh dari 16 KPRI 

dianalisis dengan metode deskriptif persentase. Setelah dilakukan 

penskoran, maka dilakukan persentase terhadap hasil skor tadi yang 

kemudian dikonsultasikan dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu 

sangat efektif, efektif, kurang efektif dan tidak efektif. 

 

 

 

 

 

  



1. Hasil Efektivitas Sistem Pengendalian Intern KPRI di Kota Semarang  

Tabel 4.3 Hasil Efektivitas Sistem Pengendalian Intern  
Efektivitas SPI 

No Nama KPRI  
I II III IV V 

Jmh 

Skor 

Skor 

Ideal  

Persen 

tase 
Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Dwija Usaha  

Sedyatama 

Wijaya Kusuma 

KSU SMU 7 

Baita Bhakti 

Handayani 

Nusantara 

UNDIP 

Tulus Karya  

KSU Saeko 

Bhakti Praja 

KSU Gemi 

Kopen 

Warga Jaya 

Bahtera BKKBN 

Amal Bhakti 

11 

11 

8 

11 

11 

16 

15 

14 

15 

14 

12 

15 

13 

10 

14 

14 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

8 

6 

9 

12 

9 

14 

8 

16 

9 

10 

13 

10 

9 

12 

10 

12 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

2 

2 

2 

21 

20 

22 

28 

25 

35 

28 

35 

28 

29 

29 

27 

24 

27 

28 

31 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

55,3  

52,6  

57,9  

73,7  

65,8  

92,1  

73,7  

92,1 

73,7  

76,3  

76,3  

71,1  

63,2  

71,1  

73,7  

81,6   

 Efektif 

Efektif 

Efektif 

Efektif 

Efektif 

Sangat efektif 

Efektif 

Sangat efektif 

Efektif 

Sangat efektif 

Sangat efektif 

Efektif 

Efektif 

Efektif 

Efektif 

Sangat efektif 

Jumlah 204 11 28 167 27 437 608 1150,2  
Rata-rata efektivitas sistem pengendalian intern 71,9  Efektif 

Sumber : Hasil penelitian yang diolah 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat 

efektivitas sistem pengendalian intern pada KPRI di Kota Semarang yaitu 

antara 50,00 % - 75,00 %. Jika dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan maka rata-rata tingkat efektivitas sistem pengendalian intern pada 

KPRI di  Kota  Semarang termasuk dalam klasifikasi efektif, yaitu sebesar 

71,9 %. Tingkat efektivitas sistem pengendalian intern pada KPRI di Kota 

Semarang yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa 5 (31,25 %) KPRI 

memiliki tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang sangat efektif 

yaitu antara 75,00 % - 100,00 %. Sedangkan 11 (68,75 %) KPRI memiliki 



tingkat efektivitas sistem pengendalian  intern  yang  efektif yaitu  antara 

50,00 % - 75,00 %. Namun ada 5 (31,25 %) KPRI yang memiliki tingkat 

efektivitas sistem pengendalian intern yang masih perlu ditingkatkan lagi.  

2. Hasil Efektivitas Tiap-Tiap Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Tabel 4.4 Hasil Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Tiap-Tiap Unsur 

No 
Unsur Efektivitas Sistem 

Pengendalian Intern 
No Soal 

Jumlah 

Skor 

Skor 

Ideal 

Persen 

tase  

Kriteria 

1. Lingkungan pengendalian 1 – 17 204 272 75,00 Efektif 

2. Penaksiran risiko 18   11   16 68,75 Efektif 

3. Informasi dan komunikasi 19 – 20    28   32 87,50 Sangat efektif 

4. Aktivitas pengendalian  21 – 36  167 256 65,23 Efektif 

5. Pemantauan  37 – 38   27   32 84,30 Sangat efektif 

Sumber : Hasil penelitian yang diolah  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas  unsur informasi dan 

komunikasi, unsur pemantauan termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. 

Sedangkan unsur lingkungan pengendalian, penaksiran risiko dan aktivitas 

pengendalian termasuk dalam klasifikasi efektif. Namun unsur penaksiran 

risiko dan aktivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan lagi. 

b.   Keberhasilan Usaha KPRI di Kota Semarang 

Keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang diperoleh dari data 

laporan keuangan tahun terakhir yaitu tahun 2002-2003 pada sampel 16 

KPRI. Keberhasilan usaha ini dilihat dari segi perolehan volume usaha, net 

asset/kekayaan bersih dan laba bersih usaha/SHU pada tiap-tiap KPRI 

tahun 2003 dibandingkan dengan volume usaha, net asset/kekayaan bersih 

dan laba bersih usaha/SHU pada tiap-tiap KPRI tahun 2002 dan 

dipersentasekan. Kemudian dari  ketiga hasil persentase tersebut dicari 



rata-ratanya yaitu dengan dibanding tiga. Setelah itu hasil dari 

perbandingan tersebut dicocokkan dengan standar dari Departeman 

Koperasi yang tersusun atas volume usaha, net asset/kekayaan bersih dan 

laba bersih usaha/SHU dengan  standar  sebesar 110 %. 

Berdasarkan hasil perhitungan lampiran 6, maka keberhasilan usaha 

KPRI di Kota Semarang tercantum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Data Keberhasilan Usaha KPRI di Kota Semarang 

No Nama KPRI Keberhasilan Usaha (Y) Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Dwija Usaha  

Sedyatama 

Wijaya Kusuma 

KSU SMU 7 

Baita Bhakti 

Handayani 

Nusantara 

UNDIP 

Tulus Karya  

KSU Saeko 

Bhakti Praja 

KSU Gemi 

Kopen 

Warga Jaya 

Bahtera BKKBN 

Amal Bhakti 

108,12 % 

107,82 % 

116,71 % 

108,25 % 

124,30 % 

170,81 % 

115,15 % 

129,04 % 

107,06 % 

142,11 % 

112,50 % 

106,73 % 

107,51 % 

114,02 % 

  87,86 % 

130,29 % 

Rendah 

Rendah 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Tinggi  

Rendah  

Tinggi  

Rata-rata  118,0175 % Tinggi  

Standar deviasi 18,79741 %  

Sumber : Laporan keuangan yang diolah 

 

 



Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat 

keberhasilan usaha pada KPRI di Kota Semarang adalah 118,0175 % dengan 

standar deviasi 18,79741 %. Keberhasilan usaha terendah adalah sebesar 

87,86 % dimiliki oleh KPRI Bahtera BKKBN, sedangkan keberhasilan usaha 

tertinggi adalah sebesar 170,81 % dimiliki oleh KPRI Handayani. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan usaha pada KPRI di Kota Semarang 

relatif cukup tinggi karena jauh di atas standar. Standar deviasi yang rendah 

menunjukkan bahwa terdapat variasi keberhasilan usaha yang kecil pada 

KPRI di Kota Semarang. 

4.1.3  Analisis Statistik  

Untuk menganalisis data digunakan analisis regresi linear sederhana 

dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS statistik for windows 

release 10.0. Ringkasan hasil perhitungan program SPSS statistik for windows 

release 10.0 diperoleh hasil seperti pada tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Ringkasan Perhitungan Hasil Penelitian  

berdasarkan Program  Komputer SPSS 

Keterangan Nilai 
R  
R square  
Adjusted R square  
Standar error of the estimate 
F change  
df1 
df2 
Regression / JK reg 
Residual / JK res 
Total / JK total 
Constant 
Koefisien efektivitas SPI (X) 

0,576 
0,332 
0,284 
15,90385 
6,955 
1 
14 
1759,09 
3541,05 
5300,14 
49,210 
0,957 

  Sumber : Hasil perhitungan komputer program SPSS 



Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah : 

a) Uji Keberartian Koefisien Korelasi 

Berdasarkan pada hasil perhitungan tabel 4.6 di atas koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,576 lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0,497 pada 

taraf signifikansi 5 % yang berarti antara variabel sistem pengendalian 

intern (X) dengan variabel keberhasilan usaha (Y) terdapat hubungan yang 

signifikan. 

b) Analisis Regresi Linear Sederhana 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 di atas diketahui koefisien 

regresi dari variabel bebas (X) dan konstantanya, sehingga persamaan  

garis regresinya sebagai berikut : 

Y = 0,957 X + 49,210 

Persamaan regresi tersebut berarti bahwa jika efektivitas sistem 

pengendalian intern naik 1 persen, maka tingkat keberhasilan usaha akan 

naik sebesar 0,957 persen. 

c) Uji Koefisien Regresi 

Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel 

pada tingkat kepercayaan 95 % (taraf nyata α = 5 %). Dari hasil 

perhitungan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 

6,955. Hasil ini dikonsultasikan dengan F tabel dengan derajat kebebasan 

(df = 14) pada tingkat kepercayaan 95 % diperoleh hasil F tabel sebesar 

4,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara variabel sistem pengendalian 



intern (X) dengan variabel keberhasilan usaha (Y) terdapat pengaruh yang 

signifikan.  

Dengan demikian hipotesis nol (Ho) yang berbunyi “tidak ada 

pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan 

usaha KPRI di Kota Semarang” ditolak. Sedangkan hipotesis kerja (Ha) 

diterima yang berarti keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang 

dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian intern. 

d) Sumbangan Efektif 

Koefisien determinan (R square) sebesar 0,332 menunjukkan bahwa 

model regresi linear sederhana dengan variabel bebasnya sistem 

pengendalian intern dapat memberikan kontribusi atau sumbangan efektif 

terhadap keberhasilan usaha sebesar 33,20 %, sedangkan sisanya sebesar 

66,80 % dipengaruhi oleh variabel selain efektivitas sistem pengendalian 

intern yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

4.2 Pembahasan 

Dalam penelitian nilai koefisien korelasi (R) = 0,576 lebih besar 

daripada r tabel = 0,497 yang berarti bahwa variabel efektivitas sistem 

pengendalian intern mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang. Maksudnya semakin tinggi 

efektivitas sistem pengendalian intern maka akan diikuti semakin tinggi pula 

keberhasilan usaha KPRI. 

 

 



Dengan menggunakan analisis statistik regresi linear sederhana dengan 

satu ubahan prediktor diperoleh persamaan garis regresi Y = 0,957X + 49,210. 

Hal tersebut memberikan arti bahwa perubahan setiap 1 persen pada variabel 

efektivitas sistem pengendalian intern akan menyebabkan perubahan  sebesar 

0,957 persen pada peningkatan keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang. 

Dengan uji analisis varians (uji F) dapat dikatakan bahwa variabel 

efektivitas sistem pengendalian intern dapat dipergunakan sebagai upaya 

dalam meningkatkan keberhasilan usaha KPRI. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut berarti sistem pengendalian intern sangat diperlukan dan harus 

diterapkan serta ditingkatkan pelaksanaannya, terutama dalam hal yang 

menyangkut penganalisaan untuk mengukur adanya kegiatan usaha, hasil 

kerja tiap-tiap pengurus/karyawan dan sebagai alat bantu untuk pengambilan 

keputusan yang lebih tepat sehingga terwujud usaha yang benar-benar efektif 

dan efisien. 

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibangun melalui 

organisasi dan mekanisme operasi dalam koperasi, sehingga melekat pada 

setiap aktivitas yang dijalankan oleh setiap personel di dalam koperasi mulai 

dari pengawas, manajer, asisten manajer atau kepala bagian dan karyawan 

(Dep. Kop dan UKM 2002 : 155). Sedangkan menurut Mulyadi (1997:165) 

sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya 

kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern sangat diperlukan di dalam 



pengelolaannya antara lain dengan pengamanan kekayaan, pengamanan 

pengeluaran untuk pelunasan kewajiban, kepastian, kecermatan dan 

keterandalan data akuntansi, efisiensi kerja serta peraturan yang berkaitan 

dengan kebijakan keuangan. 

Dengan mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian 

intern yang memadai diharapkan keamanan atas kekayaan KPRI dan 

pengelolaan usaha KPRI dapat berkembang dengan baik tanpa adanya 

kecurangan dari pihak manapun. Dengan tidak adanya kecurangan berarti jika 

KPRI memperoleh laba/SHU, maka anggota akan menerima bagiannya sesuai 

dengan prinsip yang berlaku. Sehingga dapat mendorong KPRI untuk 

mencapai keberhasilan usahanya. Dengan demikian pengurus/manajer dapat 

menyusun rencana yang lebih baik dalam memperbaiki sistem pengawasannya 

dan menentukan kebijaksanaannya yang lebih tepat, terarah dan terkontrol 

untuk mewujudkan suatu usaha yang benar-benar efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas sistem pengendalian 

intern pada KPRI di Kota Semarang termasuk dalam kriteria efektif. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata tingkat efektivitas sistem pengendalian intern 

sebesar 71,9%. Tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang paling 

tinggi terjadi pada KPRI Handayani dan KPRI UNDIP yaitu sebesar 92,1% 

dengan tingkat keberhasilan usaha pada KPRI Handayani 170,81% dan KPRI 

UNDIP sebesar 129,04%. Tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang 

paling rendah terjadi pada KPRI Sedyatama yaitu sebesar 52,6% dengan 

tingkat keberhasilan usaha 107,8%. Namun ada 5 KPRI yang memiliki tingkat 



efektivitas sistem pengendalian intern yang masih perlu ditingkatkan lagi 

yaitu terjadi pada KPRI Dwija Usaha, KPRI Sedyatama, KPRI Wijaya 

Kusuma, KPRI Baita Bhakti dan KPRI Kopen dengan tingkat keberhasilan 

usaha masing-masing 108,12%, 107,82%, 116,71%, 124,34%, dan 107,51%. 

Hal itu disebabkan oleh belum adanya pemisahan fungsi yang jelas antara 

bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga pengurus masih 

merangkap juga sebagai pelaksana. Dengan demikian hal itu dapat 

menyebabkan lemahnya sistem pengendalian intern yang diterapkan KPRI 

tersebut. 

Keberhasilan usaha dapat diartikan suatu kegiatan dengan mengerahkan 

tenaga dan pikiran agar terjadi perubahan yang lebih baik atau bertambah 

maju baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. Menurut Thoby (1992:89) pertumbuhan/keberhasilan usaha dilihat 

sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, 

SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri. Sedangkan menurut Dep. Kop 

dan PK & M (1997:23) pertumbuhan/keberhasilan usaha merupakan suatu 

kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan 

yang dilihat dari volume usaha, net asset/kekayaan bersih, dan laba 

bersih/SHU.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

pada tahun 2003 tingkat keberhasilan usaha pada KPRI di Kota Semarang 

rata-rata adalah sebesar 118,0175%. Hal ini berarti bahwa rata-rata tingkat 

keberhasilan usaha pada KPRI di Kota Semarang sudah sesuai dengan standar 



dari Dep. Kop dan PK & M yaitu sebesar 110%. Tingkat keberhasilan usaha 

tertinggi dimiliki oleh KPRI Handayani yaitu sebesar 170,81% sedangkan 

KPRI yang mengalami keberhasilan usaha terendah adalah pada KPRI 

Bahtera BKKBN yaitu sebesar 87,86%. Hal itu berarti pada KPRI Bahtera 

BKKBN mengalami keberhasilan usaha yang negatif. 

Keberhasilan usaha pada KPRI di Kota Semarang terjadi karena rata-

rata volume usaha, net asset/kekayaan bersih dan SHU mengalami 

peningkatan. Rata-rata volume usaha pada tahun 2002 sebesar Rp 

743.090.843,10. Jumlah ini mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 

826.474.528,00 atau meningkat sebesar 11,22% pada tahun 2003. Bidang 

usaha perkreditan merupakan bidang usaha yang paling menonjol diantara 

bidang usaha lain yang ada pada KPRI di Kota Semarang, sehingga volume 

usaha sebagian besar diperoleh dari pendapatan jasa kredit. Rata-rata 

kekayaan bersih/net asset pada tahun 2002 Rp 520.921.607,30 dan tahun 2003 

sebesar Rp 621.700.717,20 atau meningkat sebesar 19,35%. Sedangkan rata-

rata SHU pada tahun 2002 sebesar Rp 59.935.426,45 dan tahun 2003 sebesar 

Rp 68.466.903,64 atau meningkat sebesar 14,23%. 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam BAB IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Tingkat efektivitas sistem pengendalian intern KPRI di Kota 

Semarang rata-rata termasuk dalam klasifikasi efektif yaitu sebesar 

71,9 %. 

5.1.2 Keberhasilan usaha KPRI di  Kota  Semarang  termasuk  dalam rata-

rata sesuai dengan standar keberhasilan usaha dari Dep. Kop, yaitu 

sebesar 118,0175 %. 

5.1.3 Keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang dipengaruhi oleh 

efektivitas sistem pengendalian intern. 

5.1.4 Besar bobot sumbangan efektivitas sistem pengendalian intern 

terhadap keberhasilan usaha KPRI di kota Semarang sebesar 33,20 %, 

sedangkan sisanya sebesar 66,80 % dipengaruhi oleh faktor lain  yang 

tidak diungkap dalam penelitian ini. 

5.2    Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut : 

5.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

referensi dan mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan 

memasukkan berbagai variabel lain seperti modal sendiri, modal luar, 

partisipasi anggota, efisiensi biaya dan lain-lain untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha koperasi. 



5.2.2 Agar lebih terprogram dan terkontrol dalam mencapai keberhasilan 

usaha yang optimal sesuai dengan standar dari Dep. Kop, maka 

diharapkan pengurus KPRI di Kota Semarang lebih memperhatikan 

tentang pendesainan dan pengimplementasian sistem pengendalian 

intern yang memadai sesuai dengan pedoman dari Dep. Kop. Salah 

satu caranya yaitu dengan meningkatkan mutu kinerja manajemen 

yang profesional. 

5.2.3 Untuk mengatasi masalah-masalah kekeliruan dalam pencatatan, 

pelaporan dan penganalisaan data akuntansi dapat dilakukan dengan 

mengadakan pemisahan fungsi yang jelas dan pengecekan secara 

independen antar bagian, sehingga dapat membantu pengurus, manajer 

dan pihak lain mengetahui keadaan keuangan KPRI dan diharapkan 

dapat memberikan masukan bila terdapat kekeliruan dan 

penyalahgunaan. 

5.2.4 Agar laporan keuangan merupakan alat yang paling efektif  dan 

efisien, maka pihak pengurus/manajer hendaknya menganalisis 

laporan keuangan sebagai alat yang bermanfaat dalam membantu 

pengambilan keputusan, mengukur kegiatan usaha, dan mengukur 

hasil kerja tiap-tiap pengurus, manajer dan karyawan. 
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