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Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kemudahan dalam proses penelitian ini hingga tersusun 

dalam bentuk Buku. Penelitian ini telah dilakukan selama 4 (empat) 

bulan dengan berbagai macam rintangan yang ada, namun rintangan 

tersebut dapat kami hadapi dengan menyelesaikan penelitian dengan 

tekun. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mendesain 

akuntansi anti korupsi. Inisiatif dalam melakukan penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh beberapa kasus korupsi yang terjadi di 

Indonesia dengan bebbagai macam latar belakang yang 

memotivasinya. Korupsi ini terjadi dan bermuara pada memperkaya 

diri sendiri atau secara bersama-sama dengan berbagai macam cara 

dalam melakukan tindakan korupsi.  

Korupsi merupakan tindakan curang yang dengan dasar 

ketidakjujuran dari pelaku dengan cara membenarkan atas 

perilakunya. Korupsi ini berhubungan dengan sIstem yang diterapkan 

terutama dalam lembaga atau organisasi. Keterkaitan penelitian ini 

dengan korupsi dilakukan pada sistetem akuntansi dan pengendalian 

internal yang digunakan pada suatu lembaga. Penelitian ini terbatas 

pada lembaga keuangan syariah yaitu Pusat Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah di Jawa Timur. Penelitian ini sengaja dilakukan pada level 

setingkat koperasi karena harapannya adalah dengan lembaga yang 

relatif kecil dan jarang sekali terdengar adanya kasus korupsi maka 

dengan didapatkan desain akuntansi anti korupsi akan dapat 

digeneralisasikan melalui lembaga-lembaga lainnya. 
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Penelitian dalam buku ini bersifat terbatas dan hasil penelitian 

masih dalam lingkup yang kecil serta hasilnya masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu diharapkan ada yang melakukan 

penelitian lanjutan yang digunakan untuk menambah serta 

memperbaiki hasil penelitian yang sudah dilakukan. Buku ini 

didedikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka 

revolusi mental mencegah terjadinya tindakan korupsi demi 

kemajuan bangsa. Kami ucapkan terima kasi kepada Kementerian 

Agama Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan materiil 

selama proses penelitian dalam rangka peningkatan mutu penelitian 

yang kompetitif. 

 

Tim Penulis 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

Daftar Isi 

 
 

 

 

 

Halaman Judul ....................................................................................  i  

Kata Pengantar ...................................................................................  iii 

Daftar Isi ..............................................................................................  v 

Daftar Gambar ....................................................................................  vii 

Daftar Tabel ........................................................................................  viii 

 

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................  1 

A. Latar Belakang ................................................................  2 

B. Identifikasi Permasalahan ...........................................  7 
C. Tujuan ...............................................................................  9 
D. Signifikansi ......................................................................  10 
E. Sistematika Penulisan ...................................................  10 

 

BAB II KAJIAN TEORI .............................................................  11 

A. Teori Korupsi dan Anri Korupsi ................................  12 
1. Teori GONE ..............................................................  12 

2. Teori Solidaritas Sosial ..........................................  14 

3. Teori Means end Schme ..................................................................  15 

B. Penyebab Korupsi ..........................................................  16 
1. Faktor Internal ........................................................  16 
2. Faktor Eksternal .....................................................  17 

C. Dampak Korupsi ............................................................  21 
1. Dampak Ekonomi ...................................................  21 
2. Dampak Sosial .........................................................  23 

D. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi .................................  27 
1. Nilai-Nilai Anti Korupsi ......................................  27 
2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi .............................  33  



vi 

E. Tipologi Korupsi............................................................  38 
F. Tindakan Curang (Fraud) ..........................................  42 
G. Desain Akuntansi ..........................................................  48 

1. Sistem Akuntansi ...................................................  49 
2. Sisntem Pengendalian Internal ..........................  53 

H. Penelitian Terdahulu ....................................................  64 

 

BAB III Metodologi ......................................................................  69 

A. Desain dan Metode Penelitian ...................................  70 
B. Populasi dan Sampel .....................................................  73 
C. Obyek Penelitian ............................................................  76 
D. Insrument Penelitian.....................................................  77 
E. Teknik Pengumpulan Data .........................................  78 
F. Uji Validitas Data ...........................................................  79 
G. Teknik Analisa Data ......................................................  81 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..........  83 

A. Hasil Penelitian ...............................................................  84 
1. Penyajian Data .........................................................  84 
2. Uji Validitas Data....................................................  152 

B. Analisa Hasil Penelitian ...............................................  154 
1. Desain Akuntansi Anti  Korupsi ........................  154 
2. Sistem Pengendalian Internal ..............................  161 

C. Pembahasan .....................................................................  171 

1. Desain Akuntansi Anti Korupsi .........................  171 
2. Temuan Dalam Penelitian ....................................  183 

 

BAB V PENUTUP .......................................................................  185 

1. Simpulan ...........................................................................  186 

2. Saran ..................................................................................  187 

 

Daftar Pustaka ..............................................................................................  189 

Glosarium ......................................................................................................  197 

 



vii 

Daftar Gambar 
 

 

 

2.1. Segitiga Kecurangan .....................................................................  43 

3.1.  Kerangka Berpikir .........................................................................  72 

3.2. Langkah-langkah Analisis Taksonomi....................................  81 

4.1.  Prosedur Simpanan KJKS Manfaat ..........................................  98 

4.2.  Prosedur Penarikan Simpanan KJKS Manfaat .....................  100 

4.3.  Sistem Akuntansi Simpanan KJKS Manfaat .........................  102 

4.4.  Prosedur Permohonan Pembiayaan KJKS Manfaat ............  105 

4.5.  Prosedur Penagihan dan Pembayaran Angsuran KJKS  

 Manfaat ............................................................................................  109 

4.6.  Sistem Akuntansi Pembiayaan KJKS Manfaat .....................  112 

4.7.  Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan KJKS Manfaat .....  114 

4.8.  Struktur Organisasi KJKS Manfaat .........................................  116 

4.9.  Sistem Pengawasan ......................................................................  117 

4.10.  Sistem Pengendalian Internal KJKS Manfaat .......................  120 

4.11.  Prosedur Simpanan KJKS Harapan Surabaya .......................  127 

4.12.  Prosedur Penarikan Simpanan KJKS Harapan Surabaya ..  129 

4.13.  Sistem Akuntansi Simpanan KJKS Harapan Surabaya ......  131 

4.14. Prosedur Permohonan Pembiayaan KJKS Harapan  

 Surabaya ...........................................................................................  133  

4.15.  Prosedur Penagihan dan Pembayaran Angsuran KJKS 

  harapan Surabaya ..........................................................................  137 

4.16.  Sistem Akuntansi Pembiayaan KJKS Harapan Surabaya ..  140 

4.17. Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan KJKS Harapan 

Surabaya ...........................................................................................  142 

4.18.  Struktur Organisasi KJKS Harapan Surabaya ......................  144 

4.19.  Sistem Pengawasan  .....................................................................  145 

4.20. Sistem Pengendalian Internal KJKS Harapan Surabaya ........  147 



viii 

Daftar Tabel 
 

 
3.1.  Profil Pusat KJKS Jawa Timur ...................................................  74  

3.2.  Instrument Penelitian ..................................................................  77  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 
 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

2 

A. Latar Belakang 

Pemberantasan korupsi di Indonesia secara hukum dijalankan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas memberantas 

korupsi merupakan tugas yang sangat berat dan membutuhkan 

dedikasi pengabdian yang tinggi serta penuh kehati-hatian karena 

tugas tersebut dapat berakibat dan berdampak pada harta dan nyawa 

baik secara pribadi maupun keluarga. Hal itu dikarenakan banyak 

yang pro dan kontra terhadap tindakan pemberantasan korupsi 

sehingga sering terjadi kriminalisasi secara sengaja. Seiring tugas 

berat yang diemban oleh KPK, hendaknya kita selaku masyarakat 

yang memiliki akal sehat dan menjalankan segala sesuatu sesuai 

dengan prinsip Islam maka harus ikut mendukung gerakan dalam 

mengantisipasi tindakan korupsi. 

Kebutuhan untuk mempertahankan hidup dapat menjadikan 

suatu motivasi baik perilaku yang jujur maupun tidak jujur. Adanya 

suatu ancaman untuk kelangsungan hidup akan menyebabkan 

seseorang untuk memilih cara-cara yang jujur dan tidak jujur. Ketika 

terjadi persaingan yang keras dan saling membahayakan, maka cara-

cara yang tidak jujur akan dibenarkan atau dirasionalisasikan secara 

cepat. Ketidakjujuran akan menjadi senjata dalam berbagai 

persaingan untuk kelangsungan hidup. Persaingan keras untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dalam bidang ekonomi, sosial, 

politik, sering mendorong terjadinya perilaku tidak jujur dan hal ini 

sering terjadi dalam usaha bisnis (Suradi, 2013). 

Ketika memasuki usia dewasa seseorang akan menikah dan 

setelah menikah akan memiliki tanggung jawab yang lebih berat. 

Kehidupan dapat menciptakan tekanan situasional yang signifikan, 



BAB I  PENDAHULUAN 

3 

pada suatu saat seseorang akan diuji tentang etika dan kejujurannya. 

Seorang kepala rumah tangga akan mengalami tekanan situasional 

yang lebih berat dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain 

(Suradi, 2013). 

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada 

suatu konsep yang disebut Capture Theory dari Amle O Krueger. 

Capture Theory menyatakan bahwa segala sesuatunya diatas kertas 

secara yuridis formal adalah sah dan legal. Sayangnya pada tataran 

realitasnya teori ini banyak disalahgunakan untuk memuluskan 

kepentingan beberapa pihak. Pendekatan akuntansi forensik 

(Wiratmaja, 2010) sangat membantu dalam menganalisis berbagai 

kasus korupsi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan korupsi 

sistemik yang dilakukan melalui konspirasi yang telah dipersiapkan 

dengan dukungan dokumen legal oleh para pelakunya. 

Legalitas secara kertas tersebut merupakan dasar pencatatan 

secara akuntansi, karena bukti transaksi merupakan alat yang sah dan 

diakui kebenarannya. Permasalahannya adalah bukti transaksi 

tersebut dibuat secara obyektif atau subyektif, jika bersifat subyektif 

maka yang terjadi adalah korupsi. Peluang korupsi sangatlah luas baik 

di lingkungan pemerintahan maupun swasta dalam lingkup besar 

maupun kecil. Korupsi ini dapat dilakukan sendiri maupun secara 

lebih dari satu orang. Dalam ilmu akuntansi (Romney, Albrecht, 

Cherrington, 1980) korupsi merupakan bagian dari kecurangan. Hasil 

penelitian (Cressey, 1953) kebanyakan orang melakukan korupsi 

karena kebutuhan, dan istilahnya kecurangan atau ketidakjujuran. 

Sistem akuntansi (Mulyadi, 2001) merupakan organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa 
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untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan 

manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu usaha. Setiap 

sistem yang sudah ada dalam organisasi yang menjalankan adalah 

manusia itu sendiri, sehingga sebaik apapun sistem itu telah dibuat 

maka tergantung juga dari orang yang menjalankannya. Apakah itu 

berjalan sesuai dengan sistem atau tidak, dan atau berjalan sesuai 

dengan sistem akan tetapi ada beberapa tidak penyelewengan yang 

secara kasat mata sulit untuk dilihat kebenarannya. 

Terjadinya penyelewengan maupun kecurangan adalah 

tindakan yang dilatarbelakangi dengan berbagai motivasi, antara lain 

karena tekanan, kebutuhan, dan persaingan, selain itu juga karena 

memang senagaja untuk melanggar aturan demi memenuhi 

kebutuhan hidup maupun gaya hidup. Tindakan kecurangan itu 

dapat dikurangi (Wilopo, 2006) dengan penerapan pengendalian 

internal yang efektif, ketaatan terhadap aturan akuntansi, moralitas 

manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Hal ini 

dikarenakan (Ramamoorti, 2008) perilaku merupakan akar dari 

permasalahan kecurangan.Sedangkan (Fauwzi, 2011) menyebutkan 

bahwa pengendalian internal dan moralitas manajemen memberikan 

dampak penurunan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mulki, 2011) 

menunjukkan bahwa penyaluran dana yang terlalu besar dapat 

mengakibatkan adanya indikasi moral hazard karena cenderung 

memanfaatkan kelonggaran kebijakan. Sedangkan (Ludigdo, 2006) 

dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya moral 

hazard yang dilakukan oleh seseorang terjadi karena lemahnya 

keteguhan hati untuk mempertahankan profesionalisme profesinya 

dan rendahnya kesadaran diri untuk mengakui bahwa mereka selaku 
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aparat negara seharusnya berfungsi sebagai tangan pemerintah ke 

masyarakat umum yang mempunyai kewajiban membantu 

masyarakat sesuai bidangnya dengan peraturan yang ditetapkan. 

Lemahnya keteguhan hati dan rendahnya kesadaran diri mendorong 

seseorang untuk melakukan berbagai bentuk moral hazard sehingga 

ketika muncul suatu peluang yang berpotensi untuk melakukan 

tindakan penyelewengan dan manipulasi, seseorang menstimulus 

kondisi ini secara aktif. 

Korupsi yang paling sering terekspos secara media adalah 

terjadi pada instansi pemerintahan karena dalam menjalankan amanat 

keuangan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Korupsi 

bukan hanya terjadi pada aparatur pemerintahan, (Silalahi,1997) 

korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti 

terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan 

oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. 

Disamping itu korupsi di kalangan aparatur negara tidak semata-mata 

disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi 

secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar akan tetapi 

tidak puas dengan apa yang diterima sehubungan dengan 

meningkatnya kebutuhan. 

Penyelenggaraan pencatatan akuntansi merupakan suatu 

keharusan dalam kegiatan keuangan karena catatan secara akuntansi 

ini digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi transaksi 

dengan bukti-bukti yang mendukung sehingga dapat dibuktikan 

dengan cara terbalik. Pencatatan akuntansi ini dapat dilakukan oleh 

lembaga yang berbadan hukum maupun tidak. Pencatatan akuntansi 

ini diperlukan pengawasan internal yang memadai terutama dari yang 
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berkepentingan seperti setingkat manajer sehingga akan diketahui 

legalitasnya.  

Sistem merupakan kesatuan dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya berjalannya 

suatu sistem didasari oleh beberapa komponen yang ada pada sistem 

tersebut. Koperasi jasa keuangan syariah merupakan organisasi badan 

hukum yang memiliki sistem didalamnya yang diatur dalam Undang-

undang perkoperasian dan Standart Operating Procedure (SOP) secara 

internal. Sistem tersebut dibuat dan dijalankan oleh manusia, 

sementara manusia memiliki sifat yang berbeda satu dengan lainnya, 

sehingga apabila terjadi salah satu komponen tidak berjalan dengan 

semestinya maka sistem tersebut mengalami permasalahan. 

Pengendalian internal merupakan suatu bentuk perencanaan 

untuk mengendalikan jalannya suatu usaha sehingga diperlukan 

metode dan kebijakan dalam mengawasi kegiatan usaha. 

Pengendalian internal dilakukan untuk mengantisipasi adanya 

tindakan yang tidak dinginkan dengan cara tindakan preventif, 

tindakan detektif dan tindakan korektif atau represif. Perilaku 

manusia dalam menjalankan sistem akuntansi suatu usaha terutama 

koperasi memiliki perbedaan yang siginfikan dengan latar belakang 

yang berbeda sehingga memungkinkan adanya tindakan yang salah. 

Penelitian (Hakim, 2014) akuntansi dapat digunakan untuk 

membuktikan adanya kerugian atas terjadinya kasus yang berindikasi 

tindakan korupsi. Keterkaitan dengan sistem akuntansi dalam 

menghindari tindakan korupsi adalah pengunaan sistem yang 

dijalankan dengan berbagai macam pengendalian internal dalam 

Koperasi jasa keuangan Syariah tersebut. Sementara lembaga 
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keuangan syariah jarang sekali terdengar adanya tindakan korupsi 

apalagi dalam lembaga keuangan setingkat Koperasi. Legalitas secara 

kertas dan melemahnya keteguhan hati inilah yang mendasari peneliti 

untuk mengembangkan desain akuntansi untuk mencegah atau 

mengantisipasi terjadinya tindakan korupsi pada lembaga keuangan 

syariah yaitu Koperasi Jasa keuangan Syariah Pusat di Jawa Timur. 

Koperasi Jasa keuangan syariah merupakan lembaga keuangan 

yang menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara syariah. Secara 

kelembagaan, organisasi, dan personalia seharusnya sudah memiliki 

integritas dalam hal keuangan secara syariah dan menjalankan tugas 

masing-masing berdasarkan prinsip Islam. Pengawasan secara 

internal dalam hal pencatatan akuntansi dan pelaksanaan prosedur 

sesuai dengan ketentuan internal lembaga merupakan hal yang harus 

dijalankan. 

Kontribusi yang ingin diberikan dalam penelitian ini adalah 

untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang tidak 

etisnya tindakan kecurangan atau korupsi dalam bidang akuntansi, 

serta mencari desain akunatansi yang ideal untuk mengantisipasi 

terjadinya tidakan korupsi sehingga akan tercipta good corporate 

governance yang sehat dalam lembaga keuangan umum maupun syariah 

di Jawa Timur  dan bagi bangsa Indonesia. 

 

B. Permasalahan 

1. Indenifikasi Permasalahan 

Legalitas di atas kertas pada bukti transaksi merupakan hal 

yang sangat penting dalam pencatatan akuntansi. Sistem akuntansi 
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yang baik adalah sistem akuntansi yang dapat mengorganisir semua 

bukti transaksi dengan validasi sebagai keabsahan. Validasi sebagai 

keabsahan membutuhkan otoritas dari masing-masing jabatan 

fungsional sehingga memerlukan pengendalian internal yang 

memadai. Permasalahannya adalah ketika legalitas diatas kertas pada 

bukti transaksi itu disalahgunakan oleh sebagian orang untuk 

melakukan tindakan korupsi ditambah dengan pengawasan atau 

pengendalian internal yang lemah membuat adanya celah atau 

peluang untuk melakukan tindakan curang.  Tindakan curang atau 

korupsi ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik secara internal 

maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan tindakan korupsi 

banyak dilatar belakangi karena adanya tekanan, gaya hidup, peluang, 

sifat tidak puas, dan sebagainya. 

2. Batasan Masalah 

Mendesain suatu bentuk kebijakan memerlukan kajian yang 

luas secara makro dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar 

hasilnya lebih baik yang pada akhirnya dapat di generalisasi untuk 

umum. Oleh karena itu penelitian tentang Mendesain Akuntansi Anti 

Korupsi ini terbatas pada menggali informasi serta mendapatkan data 

yang sesuai dengan karakteristik penelitian ini yaitu pada sistem 

akuntansi dan pengendalian internal pada Pusat Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah di jawa Timur. Pusat Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Jawa Timur ini bergerak dibidang Simpan Pinjam sehingga 

penelitian ini terbatas pada sistem akuntansi d pengendalian internl 

simpan pinjam yang dilaksanakan. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada mencari desain 

akuntansi yang dapat digunakan untuk mencegah, menghindari, 
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maupun mengatasi permasalah tindakan korupsi yang akhir-akhir ini 

ramai menghiasi pada media. Untuk dapat mencari desain akuntansi 

tersebut maka dilakukan dengan cara melihat sistem akuntansi yang 

digunakan dengan cara melihat dari sisi pencatatan hingg pada 

pelaporan keuangan, selain itu dilakukan dengan pengendalian 

internal yang dlihat dari sisi penerapan SOP dan kebijakan yang 

mungkin dilakukan ketika SOP tidak berjalan semestinya dalam 

suatu lembaga dalam hal ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

Lingkup penelitian ini adalah pada lembaga Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Pusat Jawa Timur. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan indentifikasi permasalahan dan 

batasan permasalahan, pada pembahasan ini sksn membahas 

bagaimanakah desain akuntansi yang dapat mengantisipasi tindakan 

korupsi dengan sampel Pusat Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Jawa 

rimur? 

 

C. Tujuan  

Tujuan dari pembahasan ini diawali dari permasalahan yang 

berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang sering 

muncul pada media. Penerapan sistem akuntansi dan pengendalian 

internal menjadikan dasar untuk mengangkat tema desain akuntansi 

yang ideal dalam mengantisipasi terjadinya korupsi. Tujuan akhir dari 

pembahasan ini adalah mendesain Akuntansi yang ideal untuk 

mencegah terjadinya tindakan korupsi. 
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D. Signifikansi 

1. Memberikan alternatif bentuk akuntansi yang dapat 

mencegah terjadinya tindakan korupsi 

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya 

obyektifitas dalam kegiatan keuangan 

3. Menanamkan jiwa yang bersih terhadap segala tindakan 

korupsi 

4. Membentuk personal yang taat pada aturan demi tercapainya 

situasi dan kondisi yang baik untuk kemajuan bangsa 

5. Terciptanya Good Corporate Governance. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Permasalahan 

2. Batasan Permasalahan 

3. Rumusan Permasalahan 

C. Tujuan 

D. Signifikansi 

E. Sistematika Penulisan 

 



BAB I  PENDAHULUAN 

11 

BAB II Kajian Teori 

A. Teori Korupsi dan Anti Korupsi 

B. Penelitian Terdahulu 

BAB III Metodologi 

A. Desain dan Metode Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

C. Instrument Penelitian 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Uji Validitas Data 

F. Teknik Analisa Data 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

B. Analisa Hasil Penelitian 

C. Temuan dalam Penelitian 

BAB V Penutup 

A. Simpulan 

B. Penutup 
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A. Teori Korupsi dan Anti Korupsi 

1. Teori GONE 

Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi, dengan 

baik dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne and Lin 

quist, 1995), yang dikenal dengan teori GONE.Ilustrasi GONE 

Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), 

Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure 

(pengungkapan).Greed, terkait keserakahan dan kerakusan para 

pelaku korupsi. 

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. 

Opportuniy, merupakan sistem yang memberi peluang untuk 

melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau 

masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi 

seseorang untuk melakukan kecurangan.Needs, yaitu sikap mental 

yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang 

tidak pernah ada habisnya.Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada 

para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun 

orang lain. 

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukanfraud, 

yang sering disebut teori GONE (Pusdiklatwas BPKP, 2001) yaitu 

sebagai berikut: 

1) Greed (keserakahan) 

2) Opportunity (kesempatan) 
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3) Need (kebutuhan) 

4) Expossure (pengungkapan) 

Faktor greed dan needmerupakan faktor yang berhubungan 

dengan pelaku fraud atau disebut faktor individu. Adapun faktor 

opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan 

organisasi sebagai korban. 

1) Faktor generic 

Faktor generik yang meliputi opportunity (kesempatan) dan 

exposure (pengungkapan) merupakan faktor yang berada pada 

pengendalian organisasi.Pada umumnya kesempatan melakukan 

fraud selalu ada pada setiap kedudukan, hanya saja adanya 

kesempatan besar maupun kecil tergantung kedudukan pelaku 

menempati kedudukan pada manajemen atau pegawai 

biasa.Adapun pengungkapan berkaitan dengan kemampuan dapat 

diungkapnya dapat diungkapnya suatu fraud, dan sifat serta 

luasnya hukuman bagi pelakunya.Semakin besar pengukapan fraud 

yang terjadi, maka kemungkinan pelaku melakukan fraud semakin 

kecil. 

2) Faktor individu 

Faktor individu yang meliputi greed (keserakahan) dan need 

(kebutuhan) merupakan faktor yang ada pada diri masing-masing   

individu,   dengan   arti   berada   diluarpengendalian organisasi.Faktor 

ini terdiri atas dua unsur yaitu: 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

14 

a) Greed factor, yaitu moral yang meliputi karakter,   kejujuran   dan   

integritas   yang 

berhubungan dengan keserakahan 

b) Need factor, yaitumotivasiyang berhubungan dengan kebutuhan 

seperti terlilit hutang atau bergaya hidup mewah 

 

2. Teori Solidaritas Sosial 

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori 

Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1964). 

Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif 

dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri 

memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim 

berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakat 

yang menciptakan kepribadiannya. Durkheimjuga mengontrol 

individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan 

lingkungan.Watak manusia yang pasif maka norma dan nilai 

masyarakatlah yang mengendalikan mereka (Angha: 2002). Menurut 

pandangan teori ini masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih 

besar dalam membentuk prilaku individu dari pada lingkungannya. 

Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang sistem 

budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup 

seberapa besarpun kesalehan individu. 
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3. Teori means-ends scheme 

Cultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika 

mempelajari penyebab terjadinya korupsi.Sebagaimana ungkapan 

Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik 

korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-

kebiasaan kuno orang jawa.Padahal apabila dirunut perilaku korup 

pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki 

implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa 

teori. 

Teori means-ends scheme merupakan teori tentang perilaku 

korupsi yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang 

ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo 

(2009) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku 

manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga 

menyebabkan pelanggaran norma-norma.Handoyo (2009) 

mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan 

manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara (means) yang 

telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah 

disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam 

golongan kompromis.Selain memberikan ruang bagi anggota-

anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga 

menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak 

memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena 

adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasai rasial, etnik, 

capital, ketrampilan dan sebagainya. 

Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk 

mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang 
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ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma 

masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan 

mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori 

Merton ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu 

menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-

kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat 

korupsi yang tinggi. 

 

B. Penyebab Korupsi 

1. Faktor Internal 

a. Aspek Perilaku Individu 

a) Sifat tamak/rakus manusia.  

Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena 

mereka membutuhkan makan.Korupsi adalah kejahatan 

orang profesional yang rakus.Sudah berkecukupan, tapi 

serakah.Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya 

diri.Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu 

datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan 

rakus.Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib 

hukumnya. 

b) Moral yang kurang kuat  

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah 

tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal 

dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang 

lain yang memberi kesempatan untuk itu. 
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c) Gaya hidup yang konsumtif.  

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong 

gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila 

tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai 

akanmembuka peluang seseorang untuk melakukan 

berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu 

kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. 

b. Aspek Sosial 

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. 

Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah 

yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk 

korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah 

menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah 

memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada 

orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi 

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi 

tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam 

organisasi.Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru 

terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap 

masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi 

terjadi karena:  
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a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya 

korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya 

masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang 

karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali 

membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya 

dari mana kekayaan itu didapatkan. 

b) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama 

korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat 

umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling 

dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, 

esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena 

proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai 

akibat dari perbuatan korupsi. 

c) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat 

korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan 

anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh 

masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa 

terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-

cara terbuka namun tidak disadari. 

d) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa 

dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam 

agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya 

masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi 

adalahtanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat 

kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas 

hanya bila masyarakat ikut melakukannya. 
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b. Aspek ekonomi 

Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan dalam 

rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami 

situasi terdesak dalam hal ekonomi.Keterdesakan itu 

membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas 

diantaranya dengan melakukan korupsi. 

c. Aspek Politis  

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah 

suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-

orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. 

Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan 

berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan 

negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara 

politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan 

demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan 

mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan 

perilaku korupsi  

d. Aspek Organisasi 

a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan  

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun 

informal mempunyaipengaruh penting bagi bawahannya. 

Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di 

hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka 

kemungkinan besar bawahnya akan mengambil 

kesempatan yang sama dengan atasannya. 
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b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar  

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat 

terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak 

dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi 

tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi 

demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki 

peluang untuk terjadi. 

c) Kurang memadainya sistem akuntabilitas  

Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi 

belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang 

diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran 

yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai 

hal tersebut.Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit 

dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil 

mencapai sasaranya atau tidak.Akibat lebih lanjut adalah 

kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber 

daya yang dimiliki.Keadaan ini memunculkan situasi 

organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. 

d) Kelemahan sistim pengendalian manajemen  

Pengendalian manajemen merupakan salah satu 

syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah 

organisasi. Semakin longgar atau lemah pengendalian 

manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka 

perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di 

dalamnya. 
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e) Lemahnya pengawasan  

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu 

pengawasan internal (pengawasan fungsional dan 

pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan 

bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan 

masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena 

beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih 

pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional 

pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum 

maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. 

 

C. Dampak Korupsi 

1. Dampak Ekonomi 

a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi 

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya 

pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi 

juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat 

distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor 

privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian 

dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi 

dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau 

karena penyelidikan. 

Investasi dan belanja pemerintah terdampak bahwa 

korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah 

penghambat pertumbuhan investasi (Mauro,1995). Berbagai 

organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia 
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menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah 

ancaman serius bagi investasi yang ditanam 

b. Penurunan Produktivitas 

Semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, 

maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan 

semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan 

terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa 

berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan 

kapasitas.Program peningkatan produksi dengan berbagai 

upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif 

baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi 

untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak 

adanya investasi.Penurunan produktifitas ini juga akan 

menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya 

angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung 

dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan 

masyarakat. 

c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik 

Investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana 

sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang 

korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk 

menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. 

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas 

barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi 

pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat 

material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan 

hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi 
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kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan 

menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran 

pemerintah. 

 

2. Dampak Sosial 

a. Harga Barang dan Jasa Mahal 

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi 

biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi 

akibat korupsi disebut high cost economy. Istilah tersebut 

mengisyaratkan bahwa potensi korupsi akan sangat besar 

terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah 

secara ketat dalam praktek perekonomian. Dengan kata lain 

memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali 

terhadap penyalahgunaan. Kekuatan monopoli yang 

disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau 

pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-

kepentingan yang bersifat pribadi. 

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada 

mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang 

ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi 

akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan 

yang mengarah ke tindak korupsi. 

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat 

Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal 

ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi 

dan pendataan, pendanaan dan lembaga, karena korupsi dan 
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permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan 

membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke 

lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, 

sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak 

terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. 

c. Akses Masyarakat Miskin Terbatas 

High-cost economy, dimana semua harga-harga melambung 

tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. 

Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa 

mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. 

Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan 

sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan 

penderitaan khusunya bagi bayi dan anak-anak karena 

ketercukupan gizinya kurang. Untuk mendapatkan bahan 

pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar 

uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya. 

Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah 

seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, 

hukum dan sebagainya.Rakyat miskin lebih mendahulukan 

mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk 

sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin 

karena mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, maka 

akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi 

sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak 

mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin 

seumur hidup.Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan. 
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d. Kriminalitas Meningkat 

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat 

menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. 

Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat 

perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi 

berbagai oraganisasi negara dan mencapai kehormatan. 

Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan.  

Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat 

antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. 

Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang 

terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil 

dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan 

hukum (law enforcement) juga meningkat. Secara tidak 

langsung mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak 

langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan 

hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu 

sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga 

tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang 

secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul 

kesadaran masyarakat (marginal detterence). Kondisi ini hanya 

terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan 

masyarakat sudah memadai. 

e. Demoralisasi dan Solidaritas Menurun 

Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat 

masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas 
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untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa 

depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin 

kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang 

selama ini dilakukan hanya menjadi retorika. 

Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis 

yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya 

saja.Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, 

karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada 

pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri. 

Orang semakin segan membantu sesamanya yang 

terkena musibah atau bencana, karena tidak yakin bantuan 

yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan 

dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena musibah akan 

semakin menderita. Di sisi lain partai-partai politik berlomba-

lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya 

adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang 

terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus 

meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik. 

Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. 

Sudah tidak ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, 

solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan 

menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak 

khususnya bagi generasi muda yang terus menerus tergambar 

oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat 

penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari 

bisa dilihat dari berbaga macam media. 
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D. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi 

1. Nilai-Nilai Anti Korupsi 

a. Kejujuran 

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai 

lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah 

salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat, tanpa sifat jujur maka seseorang tidak akan 

dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008). 

Nilai kejujuran di dalam masyarakat dapat diwujudkan 

oleh masyaraat dalam bentuk tidak melakukan kecurangan 

dalam segala tindakannya. Antara lain dapat berupa tidak 

curang dalam transaksi keuangan, membayar dengan jumlah 

yang sama, tidak bohong dalam berbicara dengan teman yang 

lainnya. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam 

kegiatan operasional misalnya membuat laporan keuangan 

dengan jujur 

b. Kepedulian 

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah 

mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono, 

2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seseorang dalam 

kehidupan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa 

depan, seseorang perlu memiliki rasa kepedulian terhadap 

lingkungannya, baik lingkungan sekitar maupun pada daerah 

yang lebih luas. 

Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh seseorang 

dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya 
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proses kegiatan, memantau sistem pengelolaan sumber daya, 

memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekitar. Nilai 

kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk 

mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku 

di dalam masyarakat melalui peraturan perudangan dan 

sebagainya. 

c. Kemandirian 

Kondisi mandiri bagi seseorang dapat diartikan sebagai 

proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung 

pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana 

seseorang tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-

orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak 

mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya 

sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan 

karakter kemandirian tersebut seseorang dituntut untuk 

mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri 

dan bukan orang lain (Supardi, 2004). 

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam 

bentuk mengerjakan pekerjaan secara mandiri, mengerjakan 

tugas-tugas dari atasansecara mandiri, dan menyelenggarakan 

kegiatan dengan inisiatif sendiri maupun kelompok secara 

bersama. 

d. Kedisiplinan 

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan 

(kepatuhan) kepada peraturan (Sugono, 2008).Dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat maupun dalam pekerjaan 
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perlu hidup disiplin.Hidup disiplin tidak berarti harus hidup 

seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin bagi 

seseorang adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang 

ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk 

menyelesaikan tugas baik dalam lingkup pekerjaan, 

masyarakat maupun yang lainnya. 

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah seseorang dapat 

mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. 

Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola 

suatu kepercayaan.Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan 

antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan 

baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang 

berlaku di kantor, atau di lingkungan masyarakat, 

mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada 

pekerjaan. 

e. Tanggung Jawab 

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi 

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan 

(Sugono, 2008).Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab 

yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam 

masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kegiatan yang 

diadakan di lingkungan sekitar, memiliki tanggungjawab 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari 

sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak 

disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan 
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kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan 

semua masalah yang telah di lakukan. Tanggung jawab juga 

merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian 

adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun 

tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, 

norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan 

ikhlas. 

Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus 

dihayati oleh Seseorang. Penerapan nilai tanggung jawab 

antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk menyelesaikan 

yang menjadi tugasnya dengan baik, melakukan tindakan yang 

baik. 

f. Kerja Keras 

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. 

Kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, 

ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, 

pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, 

kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting 

sekali bahwa kemauan Seseorang harus berkembang ke taraf 

yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya 

lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali 

seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan 

menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika 

interaksi antara individu dapat dicapai bersama dengan usaha 

kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin 

optimum. 
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Kerja keras dapat diwujudkan oleh seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan sesuatu 

menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan 

pintas, belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dengan 

sungguh-sungguh. 

g. Sederhana 

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, 

seseorangdapat memprioritaskan kebutuhan di atas kein-

ginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter 

penting dalam menjalin hubungan antar sesama karena 

prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, 

iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya 

lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang 

dari keinginan yang berlebihan. 

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor, lingkungan 

sekitar, maupun daerah yang lebih luas. Misalnya hidup sesuai 

dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak 

suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya. 

h. Keberanian 

Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh seseorang 

dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain dapat 

diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela 

kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung 

jawab, dan lain sebagainya 
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Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak 

diperlukan karena seseorang harus memelihara rasa percaya 

kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa 

memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika seseorang percaya kepada 

diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah 

laku. Seseorang perlu mengenali perilakunya, sikap, dan 

sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan 

mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu 

dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena 

seseorang senantiasa berada dalam lingkungan yang 

merupakan tempat berinteraksi dengan masyarakat lainnya 

dan di lingkungan tersebut seseorang akan mendapat 

sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai 

tambah dalam masa pergaluannya (Sjaifudin, 2002). 

i. Keadilan 

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan 

masyarakat, knetor, dan lainnya. Antara lain dapat 

diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus 

pada teman yang berprestasi, memberikan saran perbaikan 

dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak 

memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial, dan 

sebagainya. 
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2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi 

a. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan 

pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung 

jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk 

konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level 

budaya (individu dengan individu) maupun pada level 

lembaga (Bappenas,2002). Lembaga-lembaga tersebut 

berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun 

interaksi antara ketiga sektor. 

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami 

sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan 

mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan 

kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) 

kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik, 2005). Selain itu 

akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental 

merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang 

terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre,2007). 

Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang 

memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan 

mengharapkan kinerja (Prasojo, 2005).  

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam 

mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, 

akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas 

outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik 

(Puslitbang BPKP, 2001). Pelaksanaan akuntabilitas harus 

dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme 
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pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang 

dilakukan.Evaluasi atas kinerja administrasi, proses 

pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat 

baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari 

sebuah kegiatan.Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan 

oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi 

atau karyawan, pimpinan dalam suatu usaha bisnis.  

b. Transparansi 

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah 

transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena 

pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan 

mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara 

terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat 

diketahui oleh publik (Prasojo, 2007). Selain itu transparansi 

menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses 

dinamika struktural kelembagaan. Transparansi mengacu 

pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung 

tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, 

dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga 

bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan 

tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang 

(Kurniawan, 2010). 

Proses transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses 

penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses 

pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses 

penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, 

implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian 
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(evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses 

penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait 

dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber 

pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran 

(anggaran belanja). 

Prinsip transparansi dapat mulai diterapkan oleh 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat suatu 

program kegiatan dan laporan kegiatannya harus dapat 

diakses secara mudah oleh setiap orang sehingga muncul 

transparansinya. 

c. Kewajaran 

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip 

kewajaran.Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk 

mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam 

penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun 

ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini 

terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, 

fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. 

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan 

keseluruhan aspek, berkesinam-bungan, taat asas, prinsip 

pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off 

budget), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya 

kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. 

Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas 

dasar asas value of money untuk menghindari defisit dalam 

tahun anggaran berjalan 
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Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan oleh 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, seperti 

penyusunan anggaran program kegiatan operasional harus 

dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun 

Laporan pertanggung-jawaban, harus disusun dengan penuh 

tanggung-jawab. 

d. Kebijakan 

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip 

kebijakan.Prinsip ini ditujukan agar seseorang dapat 

mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi.Kebijakan 

ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi 

penyimpangan yang dapat merugikan negara dan 

masyarakat.Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik 

dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa 

undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-

undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, 

maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat 

mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan 

penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. 

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, 

pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. 

Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya 

terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan 

korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada 

kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah 

dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor 

penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
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pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah 

kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, 

sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum 

atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur 

kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pemberantasan korupsi 

e. Kontrol Kebijakan 

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol 

kebijakan.Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan 

yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua 

bentuk korupsi.Pada prinsip ini melihat pada lembaga-

lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, 

reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika 

pengawasan di Indonesia.Bentuk kontrol kebijakan yang 

dapat dilakukan dapat berupa partisipasi, evolusi dan 

reformasi. 

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan 

kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam 

penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan 

berupa oposisi. Prinsip kontrol kebijakan dapat mulai 

diterapkan oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat, 

dengan cara melakukan kontrol kegiata yang dilakukan oleh 

anggota dewan mulai dari penyusunan program kegiatan, 

pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan. 
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E. Tipologi Korupsi 

Korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan 

ekonomi,karena korupsi membuat para investor menyingkir.Bukti-

bukti yangberkembang menunjukkan, korupsi di negara-negara 

sedangberkembang menjadi penghambat utama investasi sektor 

swasta danbagaimana seharusnya jalan hidup rakyat biasa.Korupsi 

cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang cepat 

dimana korupsi pada umumnya sebagai salah satu penyalahgunaan 

peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk 

pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta 

(Johnston, 1999).Korupsi biasanya terjadi diperbatasan antara sektor 

pemerintah dan sektor swasta.Apabilaseorang pejabat pemerintah 

memiliki kekuasaan penuh terhadappendistribusian keuntungan atau 

biaya kepada sektor swasta, makaterciptalah suatu insentif untuk 

penyuapan. Jadi korupsi tergantungbesarnya keuntungan dan biaya 

yang berada di bawah pengendalianpejabat pemerintah 

(Ackerman,1991). 

Moral hazard di dunia perbankan maupun lembaga keuangan 

non bank sudah sering terjadi bahakan menjadi kebiasaan dari para 

bankir, seperti korupsi dan penyimpangan baik di bank BUMN 

maupun bank swasta. Dhani Gunawan, peneliti senior Bank 

Indonesia, menyatakan bahwa korupsi di lembaga perbankan pada 

umumnya dapat menjelma dalam tiga bentuk. Pertama, bentuk 

langsung, Kedua, tidak langsung, dan Ketiga, samar-samar (Afkar, 

2012).Suap merupakan pemberian uang atau barang kepada seseorang 

dengan maksud untuk mempengaruhi obyektivitas seseorang 

sehingga dapat mempengaruhi tujuan awal (Krismiadji, 2005). 
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Tindakan korupsi pada dasarnya memiliki karakteristik 

tersendiri, karakteristik dan jenis korupsi menurut (Alatas, 1987) : 

1. Transactive corruptionAdanya kesepakatan timbal balik antara 

pihak pemberi dan pihakpenerima demi keuntungan kedua belah 

pihak dan dengan aktifdiusahakan tercapainya keuntungan ini 

oleh kedua-duanya.Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia 

usaha dan pemerintahatau masyarakat dan pemerintah. 

2. Exortive corruptionJenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa 

untuk menyuap gunamencegah kerugian yang sedang mengancam 

dirinya,kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang 

dihargainya. 

3. Investive corruptionPemberian barang atau jasa tanpa ada 

pertalian langsung dengankeuntungan tertentu, selain 

keuntungan yang dibayangkan akandiperoleh di masa yang akan 

datang. 

4. Nepotistic corruptionPenunjukkan yang tidak sah terhadap 

teman atau sanak saudarauntuk memegang jabatan dalam 

pemerintahan, atau tindakan yangmemberikan perlakuan yang 

mengutamakan, dalam bentuk uangatau bentuk-bentuk lain, 

kepada mereka, secara bertentangandengan norma dan peraturan 

yang berlaku. 

5. Defensive corruptionPerilaku korban korupsi dengan pemerasan. 

Korupsinya adalahdalam rangka mempertahankan diri. 

6. Autogenic corruptionKorupsi yang tidak melibatkan orang lain 

dan pelakunya hanyaseorang diri. Misalnya pembuatan laporan 

keuangan yang tidakbenar. 
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7. Supportive corruptionTindakan-tindakan yang dilakukan untuk 

melindungi ataumemperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya 

menyewa premanuntuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang 

jujur dan cakapagar tidak menduduki jabatan tertentu. 

Menurut Shleifer dan Vishny (1993) korupsi adalah melegalkan 

tidakan yang tidak sesuai dengan peraturan untuk keuntungan 

pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan 

liar.Menurut Adji (1996) berdasarkan pemahaman dan dimensi baru 

mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan 

pengertiankorupsi tidak lagi hanya diasosiasikan dengan penggelapan 

keuangannegara saja.Tindakan bribery (penyuapan) dan kickbacks 

(penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah 

kejahatan. Penilaianyang sama juga diberikan pada tindakan tercela 

dari oknum pemerintah seperti bureaucratic corruption atau tindak 

pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari offences beyond 

the reach of the law(kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh 

hukum). Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan 

semacam itu, misalnya taxevasion (pelanggaran pajak), credit fraud 

(penipuan di bidang kredit),embezzlement and misapropriation of public 

funds(penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat), dan 

berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai invisible 

crime(kejahatan yang tak terlihat).Istilah invisble crimebanyak 

ditujukan untuk menunjuk pada kejahatanyang sulit dibuktikan 

maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya. 

Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatanyang 

merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan 

instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja para 
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birokrat.Korupsidalam kaitannya dengan birokrasi dapat 

berpenampilan dalam bentuk, kolusi, nepotisme, uang pelancar, dan 

uang pelicin.Kolusi adalah sebuahpersetujuan rahasia di antara dua 

orang atau lebih dengan tujuanpenipuan atau penggelapan melalui 

persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai 

kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan 

persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan 

saudara, sanak famili serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh 

subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak 

jaman dahulu. Sedangkan uangpelancar sering timbul karena tata cara 

kerja dan kebiasaan dalamkantor-kantor pemerintah sangat berbelit-

belit dan berlambat-lambat,sehingga keinginan untuk menghindari 

kelambatan ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak 

jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum 

terutama dalamhubungan dengan hal-hal pemberian surat 

keterangan, surat ijin dansebagainya. Biasanya orang-orang yang 

menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan 

yang ada dilanggar. Hal yang diinginkan adalah supaya berkas-berkas 

suratdan komunikasi cepatberjalan, sehingga keputusan dapat 

diambil dengan cepat pula (Glendoh, 1997). 

Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi 

adalah adanya tekanan, adanya kesempatan, dan berbagai cara untuk 

merasionalisasikan agar kecurangan dapat diterima (Bologna dan 

Lindquist, 1995). Sedangkan menurut Cressey (1953), terjadinya 

kecurangan dilatarbelakangi oleh adanya tekanan, rasionalisasi atau 

pembenaran tindakan yang salah, adanya peluang dan pengetahuan 

untuk melakukan kejahatan. 
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UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 2) yang dimaksud 

dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara. 

Secara singkat tindak pidana korupsi mencakup : 

a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang 

merugikan keuangan/perekonomian Negara (Pasal 2) 

b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (Pasal 3) 

c. Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11) 

d. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10) 

e. Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12) 

f. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7) 

g. Delik gratifikasi (Pasal 12B dan 12C) 

 

F. Tindakan Curang(Fraud) 

Menurut (Albrecht and Albrecht, 2003) secara umum terdapat 

tiga unsur penting yang menyebabkan seseorang melakukan 

kecurangan, yaitu 1) adanya tekanan (perceived pressure), 2) adanya 

kesempatan (perceived opportunity), dan 3) berbagai cara untuk 

merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (some way to rationalize 

the fraud as acceptable 
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Gambar 2.1 

Segitiga Kecurangan 

 

1. Adanya Tekanan 

Tekanan merupakan segala sesuatu yang telah terjadi dalam 

kehidupan pribadi dari pelaku kecurangan yang menciptakan adanya 

kebutuhan akan uang dan kemudian mendorongnya untuk korupsi. 

Secara umum dorongan tersebut berpusat atas sejumlah uang, tetapi 

hal ini dapat merupakan gejala dari berbagai jenis tekanan yang lain.  

Kecurangan adalah melakukan tindakan curang untuk 

keuntungan diri sendiri atau keuntungan bagi suatu organisasi atau 

untuk keduanya.Kecurangan oleh karyawan, dimana seorang 

karyawan melakukan kecurangan dari majikannya, biasanya 

keuntungan untuk pelakunya.Sedangkan kecurangan oleh 

manajemen, dimana manajemen menipu investor dan kreditor 
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(biasanya dengan memanipulasi laporan keuangan), yang mendapat 

manfaat atau keuntungan dari kejahatan ini adalah pihak organisasi 

dan manajemen perusahaan.Jenis-jenis tekanan yang mendorong 

seseorang untuk melakukan kecurangan. Sebagian besar para ahli 

sepakat bahwa tekanan dapat dibagi menjadi empat jenis : (1) tekanan 

keuangan (financial pressure), (2) Sifat buruk (vices), (3) tekanan yang 

berhubungan dengan pekerjaan (workrelated pressures), dan (4) tekanan 

yang lain (other pressure). 

a. Tekanan Keuangan  

Albrecht (2003)  menunjukkan bahwa kurang lebih 95% dari 

seluruh kecurangan disebabkan karena tekanan keuangan dan 

berkaitan sifat buruk. Berikut ini contoh tekanan keuangan yang 

menyebabkan seseorang berbuat kecurangan (korupsi) yang memiliki 

manfaat secara langsung kepada pelakunya dimana pelau tersebut 

memiliki sifat serakah (Greed), Gaya hidup melebihi kemampuan 

(Living beyond one's means), Memiliki utang yang besar (High bills or 

personal debt), Mengalami kerugian keuangan (Personal financial losses), 

Kebutuhan keuangan yang tidak terduga (Unexpected financial needs) 

b. Kebiasaan Buruk 

Sesuatu yang berhubungan erat dengan tekanan keuangan 

adalah kebiasaan buruk, seperti suka berjudi, mengkonsumsi obat 

terlarang dan alkohol, dan berkaitan kebutuhan untuk menikah lagi. 

Kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan yang paling buruk, gaya 

hidup yang tidak terkendali sering menyebabkan seseorang yang jujur 

melakukan kecurangan.  
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c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan 

Tekanan keuangan dan kebiasaan buruk merupakan penyebab 

paling dominan dalam kecurangan.Faktor-faktor seperti berikut ini 

juga merupakan faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan 

seperti kurang dihargainya atas kinerja yang telah dicapai, 

ketidakpuasan terhadap pekerjaan, takut kehilangan jabatan, tidak 

diperhatikan untuk promosi, dan perasaan dibayar lebih rendah. 

d. Adanya Tekanan yang lain 

Kecurangan dapat didorong oleh tekanan yang lain, misalnya 

meningkatnya gaya hidup dari suami atau istri atau keinginan untuk 

menjaga gengsi. Setiap orang akan menghadapi berbagai tekanan 

dalam kehidupannya, namun sifat dan kualitas tekanan tersebut 

bervariasi. Misalkan kebutuhan akan keuangan, pangkat dan 

kedudukan yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar dan sebagainya. 

Untuk sebagian orang menganggap bahwa suatu kesuksesan yang 

berupa materi lebih penting daripada kejujuran. 

Ketika mereka menyusun peringkat (ranking) karakteristik 

pribadi, mereka menilai sebagian besar dari kehidupan mereka, 

kesuksesan duniawi harus diranking lebih tinggi daripada integritas. 

Sebaliknya para psikolog menyatakan bahwa sebagian besar orang 

memiliki suatu harga diri ketika mereka akan tidak jujur. Individu 

yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki kesempatan yang 

rendah membutuhkan tekanan yang tinggi untuk menjadi orang tidak 

jujur (koruptor). 
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2. Adanya Kesempatan 

Menurut Cressey (1953)pelaku kecurangan selalu memiliki 

peluang dan pengetahuan untuk melakukan kecurangan.Faktor 

utama adanya peluang adalah terletak pada pengendalian 

intern.Dengan adanya kelemahan atau bahkan tiadanya pengendalian 

intern memberikan peluang bagi pelaku kecurangan untuk 

melakukan kejahatan. Peluang terjadinya kecurangan akan merajalela 

ketika pihak manajemen tidak memberikan perhatian yang serius 

terhadap pentingnya pengendalian intern. Ketika motivasi menyatu 

dengan peluang maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan 

meningkat.  

Motivasi dan kesempatan atau peluang merupakan dua hal yang 

bersifat interaktif semakin besar kebutuhan ekonomi, semakin sedikit 

kelemahan pengendalian yang dibutuhkan untuk terjadinya 

kecurangan.Sebaliknya semakin banyak kelemahan yang ada dalam 

pengendalian maka tingkat kebutuhan untuk motivasi yang 

diperlukan untuk melakukan kecurangan semakin berkurang. 

Kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas atau 

kewenangan untuk mengendalikan atas suatu aset atau melakukan 

akses terhadap aset.Tentu saja, pengendalian dan akses adalah elemen 

penting dari kesempatan.Adanya kesempatan akan menyebabkan 

seseorang melakukan kecurangan, menyembunyikannya, atau 

menghindari hukuman merupakan unsur kedua dari segitiga 

kecurangan. Paling tidak terdapat lima faktor yang meningkatkan 

kesempatan bagi para individu untuk berbuat kecurangan dalam 

suatu organisasi.  
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Fator lemahnya sistem yang menyebabkan adanya peluang 

adalah kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau 

mendeteksi perilaku curang, ketidakmampuan menilai kualitas 

kinerja (inability to judge quality of performance), Terbatasnya akses 

terhadap informasi (lack of acces to information), ketidaktahuan, apatis, 

dan ketidakmampuan (Ignorance, apathy, and incapacity), tidak adanya 

jejak audit (Lack of an audit trail). 

 

3. Rasionalisasi 

Rasionalisasi akan memberikan suatu pembenaran tentang apa 

saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri, 

meskipun tidak memiliki alasan yang kuat dan pembenaran tersebut 

juga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral 

maupun etika.Hampir setiap kecurangan melibatkan rasionalisasi. 

Sebagian besar dari pelaku kecurangan pada pertama kali mereka 

melakukan kecurangan mereka berkomitmen untuk tidak melakukan 

kejahatan yang lain. Dengan melakukan rasionalisasi akan membantu 

seseorang untuk menyembunyikan ketidakjujuran dari tindakannya.  

Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi pada tingkat 

yang tinggi namun memiliki tekanan situasional dan kesempatan 

yang terbatas (rendah) untuk melakukan kecurangan maka yang 

bersangkutan tidak akan melakukan kecurangan (jujur).Sebaliknya 

seseorang yang memiliki kepribadian tidak jujur, ketika berada pada 

situasi dimana tekanan situasional meningkat (tinggi) dan memiliki 

kesempatan maka yang bersangkutan akan melakukan kecurangan. 
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G. Desain Akuntansi 

Peranan Akuntansi dalam kegiatan usaha dapat digunakan 

sebagai alat perencanaan dan alat evaluasi hasil kegiatan.Akuntansi 

sebagai alat perencanaan dapat terlihat apabila manajemen ingin 

mengetahui berapa jumlah uang yang harus dibayar, kapan jatuh 

temponya dan kepada siapa harus dibayar ini semuanya dapat 

diketahui dari catatan akuntansi, selain itu juga dapat digunakan 

untuk perencanaan pedoman penganggaran keuangan bagi perusahan 

pada periode berikutnya.Sedangkan akuntansi sebagai alat evaluasi 

hasil kegiatan dapat terlihat apabila manajemen ingin 

membandingkan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan tujuan 

yang direncanakan.Setiap kejadian atau peristiwa mengakibatkan 

adanya perubahan terhadap posisi keuangan dari suatu organisasi 

disebut dengan transaksi. Dalam perusahaan, transaksi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu transaksi intern dan transaksi ekstern 

(Afkar, 2015) 

Akuntansi adalah proses mengindentifikasi atau mengenali, 

mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan 

adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi 

mereka yang menggunakan informasi tersebut (American Accounting 

Assosiation, dalam Afkar 2015). Akuntansi adalah seni pencatatan, 

penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan 

mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-

tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya (American 

Institute of Certified Public Accountant, dalam Afkar, 2015). 
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1. Sistem Akuntansi 

Sistem merupakan kumpulan komponen yang saling 

berinteraksi atau saling ketergantungan yang dikoordinasikan 

sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kebulatan yang tidak 

dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Gitosudarmo dan 

Najmudin, 2003).Dalam sistem akuntansi terdapat beberapa 

komponen yang tidak dapat dipisahkan yang menyesuaikan ukuran 

dan jenis organisasi.Sistem akuntansi  (Mulyadi, 2001)adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. 

Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi spesifikasi 

informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, asalkan informasi tersebut 

tidak terlalu mahal. Dengan demikian, pertimbangan utama dalam 

merancang sistem akuntansi adalah keseimbangan antara manfaat dan biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut (Afkar, 2015). 

Menurut Howard F. Settler (dalam Krismiaji, 2005) Sistem 

akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data 

mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 

diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi 

pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, 

kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil 

operasi. 
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Menurut W. Gerald Cole (dalam Rama, DV dan Jones, FL, 

2008) Sistemadalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang 

menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama 

dari perusahaan.Sedangkan Prosedur adalah suatu urut-urutan 

pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.  

Unsur-Unsur Sistem Akuntansi 

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal 

mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi 

akuntansi yang terstruktur  yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat 

dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi 

saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan 

data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat 

dijadikan sebagai informasi akuntansi. Unsur- unsur tersebut adalah 

formulir, Jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan 

(Krismiaji, 2005) 

Tujuan Sistem Akuntansi 

Dalam mewujudkan sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya 

harus mengetahui pembangunan sistem akuntansi itu sendiri, sistem 

akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan 

sumber daya lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi merupakan suatu 

tujuan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Dari setiap sistem akuntansi yang terdiri dari berbagai sistem 

mempunyaitujuan yang sama, sistem akuntansi sendiri dibuat 
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oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, maka dari itu untuk 

lebih jelasnya, tujuan sistem akuntansi dapat dikemukakan dibawah 

ini. 

Tujuan sistem akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001) adalah : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru 

2. Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 

struktur informasinya 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan 

intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat 

keandalan (reability) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan 

catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyatakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna membuahkan 

pengelolaan perusahaan. Sesuai dengan akuntansi yang telah 

dikemukkan itu, maka untuk menunjukkan fungsi-fungsi dari sistem 

tersebut, dari definisi tersebut di atas sistem akuntansi secara 

administratif akan terdiri dari bentuk-bentuk formulir serta laporan 

yang disajikan. Oleh karena itu fungsi akuntansi akan sejalan dengan 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-manajemen-menurut-ahli/
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fungsi bentuk-bentuk formulir, buku-buku catatan akuntansi, serta 

laporan akuntansi dalam suatu perusahaan. 

Sistem akuntansi membutuhkan sistem pekerjaan penyusunan 

laporan selanjutnya yang akan digunakan sebagai alat komunikasi 

untuk keperluan manajemen, baik keperluan intern maupun 

keperluan ekstern perusahaan. Pihak intern perusahaan 

memanfaatkan sistem akuntansi berserta hasil-hasilnya sebagai 

sarana manajemen dibidang perencanaan dan pengendalian, 

sedangkan pihak ekstern yang memiliki kepentingan umum meminta 

pertanggungjawaban perusahaan dalam bentuk laporan keuangan 

yang merupakan sistem akuntansi (Krismiaji, 2005). 

Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat 

dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan 

atau suatu organisasi bisnis.Sistem akuntansi yang diterapkan dalam 

perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut 

disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu 

organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan 

akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan 

keuangan. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, 

alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan 

perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan 

hasilnya. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan 

(www.wikipedia.com) : 

a. Harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh 

perusahaan, baik mengenai jumlah fisik mupun jumlah 

rupiahnya, serta data penting lainnya yang berkaitan dengan 

transaksi perusahaan. 

http://www.wikipedia.com/
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b. Harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum 

dalam dokumen bukti transaksi kedalam catatan-catatan 

akuntansi. 

c. Harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-

catatan akuntansi menjadi laporan-laporan untuk manajemen 

dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Implementasi sistem 

Implementasi sistem bukan hanya merupakan tanggung jawab 

personel yang ada pada bagian tertentu, tetapi semua personel harus 

bertanggung jawab terhadap pengoperasian sistem. Pengoperasian sistem 

harus secara hati-hati dan selalu dilakukan supervisi atas sistem tersebut 

sebelum dioperasikan sepenuhnya. Sehingga ada pengawasan sehingga 

meminimalkan terjadinya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja 

(Mulyadi, 2001) 

 

2. Sistem Pengendalian Internal 

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu perencanaan yang 

meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang 

dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan 

untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa 

ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan 

membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan. Bedasarkan tujuan tersebut maka sistem pengendalian 

intern dapat dibagi menjadi dua yaitu Pengendalian Intern Akuntansi 

(Preventive Controls) dan Pengendalian Intern Administratif (Feedback 

Controls). 
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Pengendalian Internal Akuntansi dibuat untuk mencegah 

terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan 

perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi.Misalnya 

adanya pemisahan fungsi  dan tanggung jawab antar unit 

organisasi.Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong 

dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakkan 

manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi) 

Misalnya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang 

ada, untuk kemudian diambil tindakan.  

Pengendalian internal memiliki beberapa elemen yang 

digunakan dalam rangka mecapai tujuan organisasi. Elemen 

Pengendalian Internal tersebut adalah : 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan 

pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi 

kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi 

parameter bagi perusahaan dan karyawannya.(menggambarkan 

apa yang seharusnya dikerjakan  dan yang tidak dikerjakan)Gaya 

Operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana 

kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan(Filosofi 

perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen) 

Struktur Organisasi 

Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian 

adalah struktur organisasi. Struktur Organisasi menunjukkan pola 
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wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan 

(desentralisasi maupun sentralisasi). 

Dewan Komisaris Dan Audit Komite 

Dewan komisaris merupakan penghubung antara pemegang 

saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham 

mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui dewan 

komisaris. (jadi semuanya tergantung dari dewan 

komisaris)Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian 

operasional perusahaan. 

Metode Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab  

Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan 

pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu bagan 

organisasi. 

Metode Pengendalian Manajemen 

Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode 

pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang 

efektif (melalui peranggaran), laporan pertanggung jawaban dan 

audit internal. 

Kebijakkan dan praktik kepegawaian 

Kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan 

perekrutan, pelatihan, evaluasi, penggajian dan promosi pegawai, 

mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan 
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perusahaan sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan 

risiko. 

Pengaruh Ekstern 

Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai juridiksi atas 

organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian 

intern perusahaan 

b. Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk 

menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan 

pengendalian manajemen yang berdasarkan pencatatan secara 

obyektif berdasarkan data-data yang relevan. 

c. Prosedur Pengendalian 

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan 

mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa 

tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai.Secara umum 

prosedur pengendalian yang baik terdiri dari :  

Penggunaan Wewenang Secara Tepat 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi 

harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 

otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya 

pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan 

audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya 
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pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya 

penyelewengan transaksi kepada orang lain. 

Pembagian Tugas 

Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan 

penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi 

tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi.Dengan 

pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, 

catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi 

yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi 

penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka 

kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya 

tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak 

dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan 

organisasi tidak terjamin keamanannya.   

Dokumen dan Catatan yang Memadai. 

Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan 

dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu 

meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara 

memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan 

menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai 

kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.(biasanya 

dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara 

tepat). 

Keamanan yang memadai Terhadap aset dan catatan. 

Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke 

tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk 
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menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi 

perusahaan. 

Pengecekan independen terhadap kinerja 

Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan 

(dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. 

Pengecekkan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang 

independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi 

dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas 

pemeriksaan. 

Pengendalian Internal pada Lingkungan Pemrosesan Data 

Elektronik 

Sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang 

menggunakan manual system dalam akuntansinya lebih 

menitikberatkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut 

(People Oriented).Jika komputer yang digunakan sebagai alat 

bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang 

berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada 

komputer (Computer Oriented).Pengendalian Intern Akuntansi 

dalam lingkungan Pemrosesan Data Elektronik dibagi menjadi 

Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi. 

Pengendalian Umum  

Pengendalian umum merupakan standart dan panduan yang 

digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur 

pengendalian umum ini meliputi Organisasi, prosedur dan standar 

untuk perubahan program, pengembangan sistem dan 

pengoperasian fasilitas pengolahan data.  
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Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan 

memisahkan fungsi fungsi pokok (operasi, penyimpanan dan 

akuntansi). Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi 

jika ada otorisasi dari yang berwenang, hasil transaksi akan 

disimpan oleh fungsi penyimpanan, dan transaksi yang terjadi akan 

dicatat oleh fungsi akuntansi. 

Dalam sistem komputer, fungsi pokok tersebut seringkali 

digabung dalam wujud program komputer, sehingga 

penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode 

pengendalian yang khusus. Misalnya dalam sistem manual 

persediaan barang, pemisahan dilakukan dalam fungsi operasi 

(pembelian) dan fungsi penyimpanan (gudang) dengan fungsi 

akuntansi (pencatatan persediaan) sehingga pada akhir periode 

dapat dilakukan pengecekkan silang antar fungsi untuk 

mengetahui jumlah sisa persediaan. Dalam sistem komputer, 

program komputer dirancang untuk membuat keputusan kapan 

persediaan harus dipesan, dan sekaligus dapat menerbitkan 

dokumen.Jika barang sudah diterima, maka komputer melakukan 

pencatatan terhadap barang yang diterima dan membuat dokumen 

laporan penerimaan barang. 

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam 

lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi 

berikut : 

a. Fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. 

b. Fungsi operasi fasilitas pengolahan data. 

c. Fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. 
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Pemisahan tesebut dilakukan dengan tujuan : 

a. Pemisahan ini akan menciptakan cross check terhadap 

ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang 

dimasukkan kedalam sistem. 

b. Untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk 

mengakses komputer. 

c. Untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. 

Pengendalian terhadap sistem dan program.Pengendalian umum 

yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi : 

a. Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. 

b. Prosedur pengujian program. 

c. Prosedur pengubahan program. 

d. Dokumentasi. 

Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas 

pengolahan data meliputi tiga bidang utama : 

f.  Operasi konversi data. 

Kegiatan konversi data terdiri dari pengubahan data dari 

dokumen sumber kedalam bentuk yang dapat dibaca komputer 

baik dengan metode batch maupun online processing. 
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g. Operasi Komputer. 

Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi Akses ruangan 

komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai 

perubahan data dokumen sumber jadi machine-readable form, 

password yang digunakan untuk mengatur penggunaan 

komputer. 

h. Fungsi Pengendalian.       

Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan 

harus dilakukan oleh karyawan dalam tempat yang terlindung 

dengan baik, meliputi : prosedur dalam penyimpanan, penjagaan 

keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan 

backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan. 

Pengendalian internal digunakan untuk melindungi asset-aset 

perusahaan dari kerugian, memelihara keakuratan data keuangan 

dan mencegah koruspsi yang mencakup kebijakan-kebijakan, 

prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang menjadi satu-

kesatuan (Rama dan Jones, 2008).Pengendalian internal merupakan 

konsep yang lebih luas yaitu merupakan bagian integral 

tanggungjawab manajemen, dirancang untuk mengurangi terjadinya 

kesalahan untuk mencpai tujuan, orientasi pada karyawan untuk 

mencpaai tujuan dengan mengikuti kebijakan perusahaan 

(Krismiadji, 2005). 

Pengendalian internal merupakan tanggungjawab manajer 

yang memiliki sasaran pada efektivitas dan efisiensi operasi, 

keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap hokum dan 

peraturan yang berlaku, pengamanan terhadap asset perusahaan 

(Rama dan Jones, 2008).Konsep pengendalian internal mengacu 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

62 

pada pengendalian preventif yaitu dimaksudkan untuk mencegah 

sebelum suatu masalah terjadi, pengendalian detektif digunakan 

untuk menemukan masalah setelah permasalahan itu terjadi, 

selanjutnya pengendalian korektif yang digunakan untuk 

memecahkan masalah (Krismiadji, 2005). Pengendalian internal yang 

efektif akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan kinerja, 

pelaporan keuangan dan non keuangan, dan kepatuhan terhadap 

peraturan (Tampubolon, 2005). 

The foreign corrupt practice actmerupakan peraturan yang 

mengharuskan perusahaan memiliki catatan yang akurat dan jujur 

dengan sebuah sistem pengendalian akuntansi internal yang 

memadai untuk memberikan bahwa cakupan transaksi sudah 

diotorisasi dan dicatat secara tepat, asset dijaga dan dilindungi dari 

akses yang tidak sah, nilai asset tercatat secara periodik (US 

Government, 1976).Tujuan utama peraturan The foreign corrupt practice 

act adalah untuk mencegah upaya penyuapan oleh pihak luar kepada 

pihak internal perusahaan untuk memperoleh kesepakatan bisnis, 

dengan cara mewajibkan memelihara sistem pengendalian akuntansi 

internal yang baik (US Government, 1976). 

Coorporate Governance merupakan mejalalankan kegiatan 

bisnis sesuai dengan keinginan pemilik agar mendapatkan profit 

yang tinggi dengan tetap memperhatikan dan tidak melanggar 

peraturan yang berlaku, baik yang tertuang dalam ketentuan hukum 

maupun peraturan yang berlaku pada perusahaan (Tampubolon, 

2005). 

Wiradmaja (2000) Padaposisi sebelum perbuatan korupsi 

terjadi upaya pencegahannya bersifat  preventif. Pada posisi 
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perbuatan korupsiterjadi upaya mengidentifikasi atau mendeteksi 

terjadinya korupsi bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah 

perbuatan korupsi terjadi upaya untuk meyelesaikannya secara 

hokum dengan sebaik-baiknya bersifat represif. 

1. Pengendalian Preventif (preventive controls) adalah pengendalian 

yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan, sebagai upaya antisipasi manajemen sebelum 

terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Strategi preventif harus 

dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal- hal yang 

menjadi penyebab timbulnya praktik korupsi. Setiap penyebab 

korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, 

sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu, 

perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk 

melakukan korupsi. 

2. Pengendalian detektif (detective controls)  yang menekankan pada 

upaya penemuan kesalahan yang mungkin terjadi. Strategidetektif 

harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar 

apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan 

tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang singkat dan 

akurat. Deteksi dini mengenai suatu tindakan korupsi dapat 

mempercepat pengambilan tindak lanjut dengan tepat sehingga 

akan menghindarkan kerugian lebih besar yang mungkin timbul. 

3. Pengendalian Represif (cepresive control) merupakan suatu upaya 

yang dilakukan sedini mungkin agat tindak kecurangan tersebut 

dapat dihindari. Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan 

terutamadengandiarahkanuntukmemberikan sanksi hukum yang 

setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

64 

dalam praktik korupsi. Dengan demikian, proses penanganan 

korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan sampai dengan peradilan perlu dilkaji untuk dapat 

disempurnakan di segala aspeknya sehingga proses penanganan 

tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

Menurut Karyono (2013) selain pengendalian preventif, detektif 

dan represif, terdapat beberapa jenis Pengendalian, yang antara lain : 

1. Pengendalian Korektif (corrective control) adalah upaya untuk 

mengkoreksi penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasi 

melalui pengendalian detektif, sebagai antisipasi agar kesalahan 

yang tidak berulang di masa mendatang.  

2. Pengendalian Langsung (directive controls) maksudnya pegendalian 

yang dimaksudkan pada kegiatan yang sedang berlangsung, 

dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan.  

3. Pengendalian Kompensatif (conpencative control) merupakan upaya 

yang memperkuat pengendalian karena dia baikan suatu aktivitas 

pengendalian. 
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Perilaku merupakan akar dari permasalahan kecurangan 

meskipun sistem pengawasan dilakukan dengan berbagai 

macam bukti transaksi yang legal. Penelusuran bukti ttansaksi 

ini dilakukan dengan menggunakan akuntansi forensik 

dengan tujuan untuk menggali kebenaran dalam proses 

pencatatan dengan data yang ada. 

2. Wilopo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh 

Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi 

pada Perusahaan Publik dan Badan usaha Milik Negara 

(BUMN) di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia 

Vol, 9. 

Tindakan kecurangan itu dapat dikurangi dengan penerapan 

pengendalian internal yang efektif, ketaatan terhadap aturan 

akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan 

asimetri informasi. Diperlukan adanya informasi akuntansi 

yang benar dengan menggunakan konsep sistem akuntansi 

pada setiap pencatatan yang disertai dengan dokumen 

transaksi sebagai pendukung. 

3. Bologna dan Lindquist. 1995. Fraud Auditing and 

Forensic Accounting. New York : John Willey and Sons. 

Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi 

adalah adanya tekanan, adanya kesempatan, dan berbagai 

cara untuk merasionalisasikan agar kecurangan dapat 

diterima. Pembuktian dengan cara terbalik atau dengan 

audit melalui akuntansi forensik dapat memeprlihatkan 

adanya indikasi kecurangan dengan berbagai macam 
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kesempatan yang kemudian dirasionalisasikan menjadi 

benar oleh pelaku. 

4. Cressey, D. 1953. Other People’s Money : a Study in the 

Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, IL : Free 

Press. 

Cressey menggunakan pendekatan psikologi dalam 

mengetahui tindakan kecurangan. Terjadinya kecurangan 

dilatarbelakangi oleh adanya tekanan, rasionalisasi atau 

pembenaran tindakan yang salah, adanya peluang dan 

pengetahuan untuk melakukan kejahatan.Faktor utama 

adanya peluang adalah terletak pada pengendalian 

intern.Dengan adanya kelemahan atau bahkan tiadanya 

pengendalian intern memberikan peluang bagi pelaku 

kecurangan untuk melakukan kejahatan. Peluang terjadinya 

kecurangan akan merajalela ketika pihak manajemen tidak 

memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya 

pengendalian intern. Ketika motivasi menyatu dengan 

peluang maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan 

meningkat.  

5. Leardo Arles dan Anita. Akuntansi Forensik Dalam 

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia. Jurnal Mahasiswa Creative, November 2013 

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat membawa 

kerugian terhadap orang lain yang berhubungan dengan 

penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk  

keuntungan pribadi dan kelompoknya. Korupsi menghambat 

pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-
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sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan 

bangsa. Korupsi dapat menghancurkan kepercayaan 

masyarakat terhadap wewenang yang diberikan. Cara 

penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif, Detektif, 

Represif,  Korektif, Directif, dan Konpensatif. 
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A. Desain dan Metode Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

explanatory karena penelitian ini bersifat mendasar dan bertujuan 

untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal 

yang belum diketahui. Sehingga untuk mendapatkan data tersebut 

memerlukan ekplorasi dengan caramenyiapkan beberapa 

pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer 

berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan. 

Selanjutnya akan diperkuat dengan data-data sekunder berupa 

dokumentasi kemudian di interpretasikan. 

Pendalaman dalam pengumpulan data diperlukan instrument 

yang dibagi menjadi beberapa sub bagian yang terdiri dari 

beberapa indikator dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

relevan serta akuntanbel sesuai dengan kebutuhan untuk 

mendesain akuntansi anti korupsi. Instrument pengumpulan data 

ini dibuat berdasarkan teori yang mendukung sehingga 

pengumpulan data tidak salah sasaran. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Sekaran (2006) Pendekatan 

kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia. Sugiyono (2009) Paradigma kualitatif 

ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada 

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, 

kompleks, dan rinci. 
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Tujuan akhir penelitian deskriptif adalah untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan atas fenomena yang 

menarik bagi peneliti, dari perspektif individu, organisasi atau 

perspektif lainnya. Hal ini akan sangat bermanfaat sebelum 

mempertimbangkan langkah-langkah korektif yang akan dilakukan 

dalam suatu organisasi tentang sistem akuntansi dan pengendalian 

internal yang digunakan dalam rangka menciptakan desain 

akuntansi anti korupsi yang ideal sesuai dengan lingkup 

pembahasan dan batasan masalah.  
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B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Riyanto, 2007) Populasi 

adalah kelompok yang peneliti, dimana kelompok tersebut oleh 

peneliti dijadikan sebagai obyek untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian.Sedangkan menurut Riyanto (2007) Populasi dapat 

didefinisikan juga sebagai suatu himpunan yang terdiri dari orang, 

hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda, yang mempunyai 

kesamaan sifat. 

Populasi pada Pusat Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Jawa 

Timur Jumlahnya cukup banyak namun dari keseluruhan jumlah 

populasi tersebut tidak semuanya ikut serta dalam anggota Pusat 

Koperasi Jasa Keuangan Pusat Jawa Timur.Populasi anggota Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Jawa Timur terdapat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.1 

Profil Pusat KJKS Jawa Timur 

No Nama No Nama 

1 
KJKS Harapan Surabaya, 
Surabaya 

13 
KJKS Wanita Khadijah, 
Surabaya 

2 KJKS Manfaat, Surabaya 14 KSSU Harum Dhaha, Kediri 

3 KJKS Sari Anas, Surabaya 15 BMT Muda, Surabaya 

4 Kopsyah Amanah, Nganjuk 16 
BMT Mandiri Berkah Sejahtera, 
Madiun 

5 KJKS Arofah, Tulungagung 17 
KJK Syariah Madani, 
Trenggalek 

6 
KJKS Bina Potensi Umat, 
Pasuruan 

18 
KJKS Muamalah Berkah 
Sejahtera, Surabaya 

7 BMT EL Puspo Jagad, Blitar 19 KJKS Mandiri Sejahtera, Gresik 

8 KJKS Bina Umat, Jember 20 KJKS PilarMandiri, Surabaya 

9 BMT Permata, Mojokerto 21 BMT BinaTanjung, Jember 

10 
KJKS Artha Kelola Sejahtera, 
Bojonegoro 

22 KJKS Sri Sejahtera, Surabaya 

11 KJKS Bersama, Surabaya 23 BMT Harapan Ummat, Sidoarjo 

12 
Kopwan Syariah Sejahtera, 
Lamongan 

24 UJKS Koptanu, Malang 

 

Sumber : Pusat KJKS Jawa Timur 2015 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi, oleh karena itu dalam 

setiap penelitian yang menggunakan sampel penelitian sampel yang 

diambil harus mencerminkan populasi.Menurut Riyanto (2007) 
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Sampel dapat didefinisikan sebagai sembarang himpunan yang 

merupakan bagian dari suatu populasi. 

Tenik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Purposive Sampling.Menurut Sugiyono (2009) merupakan 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan tenik pengambilan sampel yang menggunakan Purposive 

Sampling maka dari jumlah populasi dapat diambil sampel sebanyak 

dua yaitu pada : 

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Harapan Surabaya 

2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat 

Sampeltersebut diambil berdasarkan pertimbangan dan kriteria 

tertentu yang menunjukkan bahwa sampel tersebut dapat mewakili 

dari jumlah populasi yang ada. Pertimbangan dan kriteria yang 

digunakan adalah : 

1. Koperasi Jasa keuangan Syariah Harapan Surabaya dan Koperasi 

Jasa Keuangan Manfaat merupakan inisiator untuk mendirikan 

dan menjadikan satu keanggotaan yang tersebar di Jawa Timur 

menjadi Pusat Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

2. Koperasi Jasa keuangan Syariah Harapan Surabaya dan Koperasi 

Jasa Keuangan Manfaattersebut merupakan pusat dan tempat 

untuk mewadahi segala bentuk perkembangan tentang Koperasi 

Syariah 

3. Koperasi Jasa keuangan Syariah Harapan Surabaya dan Koperasi 

Jasa Keuangan Manfaat merupakan koperasi yang paling lama 

berdirinya sehingga dapat mewakili koperasi syariah lainnya. 
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C. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan sumber data dari suatu benda, 

dokumentasi, ataupun sejenisnya yang digunakan sebagai alat untuk 

interpretasi hasil penelitian.Obyek penelitian yang digunakan adalah 

pada Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal pada Pusat 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Jawa Timur.Penggunaan Sistem 

Akuntansi dan Pengendalian Internal sebagai obyek penelitian karena 

Sistem Akuntansi merupakan suatu kesatuan atas berbagai macam 

komponen yang tidak dapat dipisahkan yang membentuk suatu 

catatan yang pada akhirnya digunakakan sebagai pedoman dan 

prosedur dalam pencatatan akuntansi. 

Sedangkan penggunaan Pengendalian Internal adalah untuk 

mengetahui bagaimana tindakan preventif untuk mencegah atau 

mengantisipasi agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi, 

detektif untuk mencari segala bentuk yang sekiranya salah sehingga 

dapat diketahui letak permasalahan dan diperbaiki, korektif atau 

represif adalah suatu bentuk tindakan untuk mengevaluasi kesalahan 

sehingga dapat diperbaiki kearah yang lebih baik dalam rangka 

mencegah tindakan korupsi dalam suatu lembaga terutama keuangan 

syariah yang menjadi subyek dan sampel dalam penelitian ini. 
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D. Instrumen Penelitian 

Tabel 3.2  

Instrumen Penelitian 

No Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator Pendalaman Metode 

1 
Sistem 
Akuntansi 

Metode 
Pencatatan 

 Manual 

 Komputerisasi 

 Flow Chart 

Melihat catatan 
transaksi secara 
manual atau 
komputerisasi 
Melihat bagan 
alur sistem 
akuntansi 

Dokumentasi 
Wawancara 

  
Organisasi 
Formulir 

 Jurnal 

 Buku Besar 

 Buku pembantu 

 Laporan 

Melihat 
mekanisme 
pencatatan 
sampai pada 
pelaporan 

Dokumentasi 
Wawancara 

2 
Pengendalian 
Internal 

Preventif 

 SOP 

 Penerapan 

 Kepatuhan 
aturan 

Menggali 
penerapan SOP 
Menggali 
kepatuhan 
terhadap aturan 
yang berlaku 

Dokumentasi 
Wawancara 

  Detektif 

 Kontrol catatan 
dan laporan 

 Menemukan 
masalah 

Mencari 
kecenderungan 
perilaku dan 
peluang 
menyimpang 
Menemukan 
permasalahan 
dalam konteks 
perbaikan 

Dokumentasi 
Wawancara 

  Korektif 

 Evaluasi 

 Pemecahan 
masalah 

Memperhatikan  
perlakuan 
evaluasi 
Pemecahan 
masalah dalam 
konteks solusi 

Dokumentasi 
Wawancara 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan metode pencatatan akuntansi yang 

digunakan. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang 

digunakan untuk mendapatkan ide, gagasan, dan mendiskusikan 

desain yang ideal untuk mendapatkan desain akuntansi anti korupsi 

dalam rangka mencegah tindakan korupsi.   

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik  pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan sehingga dapat dikatakan sebagai 

data primer. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian dengan 

cara terstruktur yaitu peneliti telah mempersiapkan pertanyaan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian 

mencatatnya dan menggunakan data recorder agar peneliti tidak lupa 

sebagian dari data yang diperoleh. Selanjutnya apabila masih kurang 

akan dilanjutkan dengan wawancara tidak terstruktur yaitu 

wawancara dengan kategori mendalam dan pelaksanaannya lebih 

bebas. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara akan ditanya tentang 

pendapat, dan ide-ide yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang menggambarkan suatu kejadian yang berbentuk tulisan, gambar, 
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atau karya-karya monumental. Meskipun dokumen tidak semua 

mencerminkan kredibilitasnya, akan tetapi dokumen yang digunakan 

dan didapatkan dalam pengumpulan data ini adalah kredibel karena 

data yang diperoleh dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuanga Syariah 

Harapan Surabaya dan Koperasi jasa Keuangan Syariah Manfaat. 

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk 

mendapatkan data sekunder atau data pendukung yang berhubungan 

dengan masalah penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan analisis.Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan 

data pendukung sesuai dengan kebutuhan penelitianyaitu data 

mengenai Sistem Akuntansi dan Pengendalian sehingga berdasarkan 

data tersebut dapat dideskripsikan serta dianalisis menjadi narasi 

yang berdasarkan data yang diperoleh. 

 

F. Uji Validitas Data 

Uji validitas data digunakan untuk menunjukkan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat 

digunakan untuk melakukan analisis data.Uji validitas merupakan 

tindakan yang dilakukan untuk menguji keabsahan data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya dokumentasi dan wawancara. Uji validitas 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji Kredibilitas 

Uji validitas data dengan menggunakan uji kredibilitias 

tujuannya adalah untuk menguji validitas data secara internal. 

Pengujian ini dilakukan dengan caramelakukan pengamatan 

terhadap sistem akuntansi dan pengendalian internal yang 
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dilakukan pada KJKS Manfaat dan KJKS harapan Surbaya yang 

diperoleh  melalui wawancara dan dokumentasi. 

2. Uji Transferability 

Uji validitas data dengan menggunakan uji transferability ini 

adalah untuk menguji validitas data secara eksternal uji validitas 

ekternal ini dilakukan dengan cara membuka forum diskusi 

untuk memastikan data yang diperoleh juga dipahami oleh 

peserta diskusi sehingga akan didapatkan data yang mudah 

dipahami oleh peneliti dan pembaca yang nantinya membaca 

hasil penelitian. 

3. Uji Dependability 

Uji validitas  data dengan menggunakan uji dependability ini 

digunakan untuk menguji obyektivitas data yang diperoleh 

sehingga data yang digunakan adalah reliabel. Uji dependability 

ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali 

terhadap seluruh data yang sudah diperoleh dengan 

menyesuaikan pada hasil diskusi dengan peserta apabila data 

yang terkumpul kurang maka akan dilakukan pengambilan data 

kembali sehingga data yang terkumpul adalah data yang sudah 

reliabel. 

4. Uji Konfirmability 

Uji validitas data dengan menggunakan uji konfirmability ini 

digunakan untuk menguji obyektivitas data yang diperoleh 

selama pengumpulan data. Uji konfirmability ini dilakukan 

dengan cara melakukan perbandingan pada studi empirik 

terhadap hasil studi atau penelitian terdahulu dengan teori yang 
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dikembangkan melalui instrument penelitian dan memastikan 

bahwa data yang digunakan adalah bersifat obyektif  dan tidak 

berdasarkan keinginan peneliti saja. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik  analisis  data digunakan  untuk menganalisis data yang 

sudah dikumpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang 

sudah dirumuskan dalam desain penelitian. Analisis dalam penelitian 

ini menggunakan analisis taksonomi (Spradley dalam Sugiyono, 

2009), karenakan domain atau fokus dalam penelitian ini sudah 

ditentukan sehingga selanjutnya setelah mendapatkan data yang telah 

diuji validitasnya maka akan jelaskan secara lebih rinci dan lebih 

mendalam shingga dapat menjawab rumusan masalah yang sudah 

dirumuskan sebelumnya. Analisis ini juga sama yang digunakan oleh 

(Shafique,dkk 2012). 
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Pada gambar 3.2 menjelaskan tentang langkah-langkah analisis 

taksonomi yang dimulai dari teori tentang korupsi yang dihubungkan 

dengan  akuntansi. Kemudian membagi teori tersebut ke dalam 

indikator Sistem akuntansi yang akan dijelaskan mengenai metode 

pendatatan dan organisasi formulir dalahal ini adlah bukti transaksi. 

Selanjutnya menjelaskan tentang pengendalian internal yang 

dilakukan melalui tindakan preventif, detektif, dan represif sehingga 

diharapkan hasilnya adalah suatu desain yang ideal mengenai 

akuntansi anti korupsi. 
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A. Hasil Penelitian 

1. Penyajian data 

a. Data Wawancara 

Wawancara yang dilakukan digunakan untuk 

memperoleh data tentang ide, gagasan, serta teknik yang 

menggambarkan tentang bagaimana caranya agar tidak terjadi 

tindakan korupsi oleh seseorang.Wawancara ini dilakukan 

secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur dilakukan untuk menggali secara praktis dalam 

hal mekanisme pencatatan akuntansi yang sesuai dengan 

prosedur kontrol masing-masing agar data yang diperoleh 

tidak melebar dari yang sudah direncanakan, kemudian 

wawancara tidak terstruktur dilakukan agar responden dapat 

memberikan informasi tentang ide serta gagasan tentang 

desain akuntansi yang dapat mencegah atau minimal 

mengurangi peluang pada seseorang untuk melakukan 

korupsi. 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat 

Sistem Akuntansi 

Hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan secara 

operasional koperasi syariah ini bergerak dibidang simpan 

pinjam atau kegiatannya lebih banyak pada pembiayaan dan 

titipan dana. Prosedur pembiayaan maupun penitipan dana 

kepada koperasi secara teknis sudah memiliki pedoman yang 

dapat dilihat pada brosur maupun SOP yang berlaku. 

Sistem Akuntansi yang digunakan dalam metode 

pencatatan transaksinya adalah dengan menggunakan buku 
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catatan manual dan menggunakan software.Pencatatan secara 

manual digunakan sebagai catatan sementara untuk kontrol 

sebelum catatan itu dilakukan entri data ke dalam komputer 

dengan menggunakan software yang sudah dimiliki. 

Sistem pencatatan yang digunakan secara manual 

dimulai dari setiap transaksi baik pembiayaan kepada anggota 

maupun simpanan dana dari anggota memakai prosedur bukti 

transaksi. Bukti transaksi berupa slip setoran, slip penarikan, 

slip angsuran dipegang oleh bagian teller/kasir dengan maksud 

segala bentuk transaksi keluar masuk uang kas di pegang oleh 

kasir/teller yang selanjutnya dilaporkan pada bagian 

keuangan. Bukti transaksi slip setoran, slip angsuran, dan sip 

penarikan memiliki Nama KJKS pada sudut kiri atas yang 

menunjukkan bukti slip tersebut dibuat dan digunakan hanya 

pada KJKS Manfaat. Pada bukti slip setoran dan slip 

angsuranterdapat tanda tangan penyetor dan tanda tangan 

validasi dari penerima uang yaitu kasir/teller dan disahkan 

dengan stempel.Sedangkan bukti sip pengambilan atau 

penarikan hanya terdapat tanda tangan dan nama pengambil 

simpanan. 

Bukti slip setoran, penarikan, dan angsuran setiap 

harinya dikontrol oleh manajer selaku penanggungjawab 

operasional koperasi mulai dari jumlah nominal yang tertera 

dalam bukti transaksi sampai pada validasi atas otoritas yang 

berlaku.Setelah bukti transaksi itu dikontrol maka dilakukan 

pencatatan harian pada Kas dan catatan tersebut di entri ke 

dalam komputer menggunakan software.Catatan tersebut 

kemudian disimpan sebagai catatan jurnal sekaligus menjadi 
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catatan atas buku piutang atas pembiayaan yang 

diberikan.Semua bukti transaksi adalah original atau asli 

sedangkan yang copy diberikan kepada anggota sebagai bukti 

terjadinya transaksi. 

Pencatatan transaksi yang dilakukan adalah dengan 

berbagai macam bukti transaksi digunakan untuk 

kelengkapan secara historis agar semuaya tersusun dengan 

rapih dan sesuai dengan urutan transaksinya.Pencatatan itu 

diakukan oleh kasir/teller.Setiap bukti transaksi yang sudah 

dicatat ke dalam jurnal semuanya disimpan ke dalam odner 

yang disesuaikan dengan jenis bukti transaksi yang diurutkan 

sesuai tanggal terjadinya transaksi kemudian disimpan pada 

lemari berkas. 

Pencatatan transaksi ini tidak berhenti pada pencatatan 

harian, semua laporan keuangan berupa laporan simpan 

pinjam, laporan kas, dan laporan lainnya dibuat dengan data 

yang sudah dientri dalam komputer kemudian dapat disajikan 

pada tiap bulan, tiga bulan, maupun tahunan sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

Pada wawancara tidak terstruktur didapatkan bahwa 

sebenarnya kemauan dari pengelola terutama manajer ingin 

memberikan tugas yang jelas dan spesifik dengan menambah 

jumlah karyawan agar semua transaksi sesuai dengan harapan 

mulai dari pembuatan administrasi, pencatatan yang 

akuntanbel sampai pada pelaporan keuangan yang rapih dan 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Akan tetapi 

dengan sedikitnya tenaga staf maka terkadang bagian satu 

dengan yang lain saling membantu sehingga terkadang kurang 
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spesifik meskipun sebenarnya sudah dikerjakan sesuai dengan 

prosedur baik dalam pencatatan maupun dalam administrasi. 

Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal dalam rangka menghindari 

atau mencegah peluang terjadinya korupsi yang dilakukan 

adalah dengan cara melakuan pengawasan sesuai dengan 

prosedur yang ada pada Standar Operating Procedure (SOP). SOP 

merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan secara 

akuntansi maupun secara menyeluruh sebagai bentuk 

peraturan yang harus ditaati pada semua yang terlibat dalam 

sistem tersebut.  

Pada hasil pengumpulan data melalui wawancara 

kepada pihak manajer KJKS Manfaat didapatkan bahwa 

manajer menekankan pada tingkat ketaatan atau kepatuhan 

dalam hal melaksanakan prosedur yang telah dibuat yang 

menjadi standar operasional dengan beberapa kebijakan yang 

diberlakukan. 

Tindakan preventif yang lakukan dalam rangka 

mencegah atau meminimalkan peluang untuk melakukan 

tindakan korupsi adalah dengan memberikan tingkat 

pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing 

orang yang mengelola koperasi tersebut yang disesuaikan 

dengan pemberian gaji yang tidak membuat staf merasa 

kurang atau mengeluh atas gaji yang diberikan.Sementara ini 

gaji yang diberikan masih dalam taraf kebijakan mimimum 

dari pemerintah yaitu menyesuaikan Upah Minimum Kota 

Surabaya. 
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Selain gaji, rasa nyaman dalam bekerja dan tanpa 

tekanan dalam artian tidak mengganggu ketenangan dalam 

bekerja merupakan suatu hal yang ditekankan agar staf merasa 

nyaman dalam bekerja dengan tanpa melupakan kewajiban 

staf dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan. Dalam hal ini manajer tetap menekankan 

pada prosedur terselesaikannya pekerjaan dengan tetap 

melakukan kontrol terhadap semua kegiatan yang dilakukan 

setiap harinya dengan cara meminimalisasi tingkat konflik 

yang diperlihatkan dengan cara ketenangan dalam menyikapi 

segala sesuatu.. 

Tindakan preventif selanjutnya dalam hal menyelesaikan 

pekerjaan atau rutinitas pekerjaan dilakukan dengan cara 

memberikan kontrol terhadap semua proses yang dilakukan 

terutama dalam proses pencatatan bukti transaksi. Semua 

bukti transaksi yang sudah ada disesuaikan dengan 

kebutuhan. Tindakan preventifnya adalah dengan melakukan 

atau menyediakan bukti transaksi yang didesain khusus untuk 

setiap transaksi.Selain itu juga sudah memberikan otoritas 

kepada bagian masing-masing staf agar bisa menjalankan 

dengan baik dan tidak dilanggar.Bukti transaksi tersebut 

harus sudah divalidasi sebelum dicatat. 

Tindakan detektif yang dilakukan oleh Manajer KJKS 

Manfaat mengacu pada upaya untuk menemukan kesalahan 

yang mungkin terjadi yang bermuara pada perbaikan. Seperti 

yang dilakukan pada KJKS Manfaat yaitu dengan cara 

melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan dana 

simpanan dengan cara menggunakan slip penarikan atau 
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pengambilan dengan slip yang berlaku khusus pada KJKS 

Manfaat yang selanjutnya divalidasi oleh kasir/teller yang 

memiliki otoritas. Pada bukti angsuran dari anggota juga 

terdapat validasi dariteller/kasir serta stempel dari KJKS 

Manfaat. 

Kegiatan kontrol yang dilakukan manajer dalam hal 

pencatatan dilakukan setiap hari dengan cara melihata catata 

kas harian dengan jumlah uang yang ada. Manajer memastikan 

semua catatan dengan uang tunai secara riil harus sama 

dengan jumlahnya berikut dengan bukti-bukti transaksi yang 

ada sehingga tidak terjadi kesalahan. Kegiatan ini dilakukan 

oleh manajer setiap hari dengan tujuan untuk menghindari 

kesalahan dalam pencatatan dan kesalahan maupun 

kecurangan yang mungkin dilakukan oleh staf. Selanjutnya 

uang yang sudah di cek dan dipastikan jumlahnya sama maka 

selanjutnya disimpan ke dalam brankas dengan kode 

password hanya manajer yang mengetahuinya. Setelah itu 

selama satu minggu kemudian jika jumlahnya terlalu banyak 

maka dimasukkan ke dalam rekening bank atas nama KJKS 

Manfaat. 

Tindakan Represif ataupun korektif yang dilakukan 

untuk menghindari terjadinya kemungkinan tindakan curang 

dengan kata lain adanya tindakan korupsi melakukan 

pengawasan internal secara represif atau korektif dengan cara 

mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga apabila ada 

orang dalam yang melakukan tindakan curang maka akan 

dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

pada koperasi tersebut.  
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Pada KJKS Manfaat dalam mengelola dan melakukan 

pengawasan internal melalui tindakan represif dengan 

berdasarkan peraturan yang berlaku, namun dengan 

ditambahkan pada saat menerima karyawan baru dengan cara 

mengingatkan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai 

dengan SOP untuk kegiatan secara administratif dan kegiatan 

yang berhubungan dengan disiplin dikaitkan dengan 

peraturan yang berlaku pada koperasi. Selain pada penerimaan 

karyawan baru, pengawasan internal dengan cara represif ini 

dilakukan juga pada saat sudah menjadi karyawan dan dalam 

melaksanakan kewajiban dalam pekerjaan yaitu melalui 

motivasi dan mengingatkan agar tidak melakukan tindakan 

yang melawan hukum karena segala tindakan curang akan ada 

tindakan yang diambil dari KJKS Manfaat. 

 

Koperasi Jasa Keuangan Harapan Surabaya 

Sistem Akuntansi 

Hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan secara 

operasional koperasi syariah ini bergerak dibidang simpan 

pinjam atau kegiatannya lebih banyak pada pembiayaan dan 

titipan dana. Prosedur pembiayaan maupun penitipan dana 

kepada koperasi secara teknis sudah memiliki pedoman yang 

dapat dilihat pada brosur maupun SOP yang berlaku.  

Sistem Akuntansi yang digunakan dalam metode 

pencatatan transaksinya adalah dengan menggunakan buku 

catatan manual dan menggunakan software. Pencatatan secara 

manual digunakan sebagai catatan sementara untuk kontrol 
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sebelum catatan itu dilakukan entri data ke dalam komputer 

dengan menggunakan software yang sudah dimiliki. 

Sistem pencatatan yang digunakan secara manual 

dimulai dari setiap transaksi baik pembiayaan kepada anggota 

maupun simpanan dana dari anggota memakai prosedur bukti 

transaksi. Bukti transaksi berupa slip setoran, tanda 

penarikan, dipegang oleh bagian administrasi keuangan 

dengan maksud segala bentuk transaksi keluar masuk uang 

kas dipegang oleh administrasi keuangan yang selanjutnya 

dilakukan pencatatan setelah melakukan validasi terhadap 

bukti ransaksi.  

Otorisasi terhadap bukti transaksi yang dipegang oleh 

bagian administrasi keuangan ini dikarenakan terbatasnya 

karyawan yang ada sehingga bagian administrasi keuangan 

maupun pemasaran juga merangkap pekerjaan. Namun yang 

berhubungan dengan segala bentuk transaksi keuangan 

dipegang otorisasinya oleh bagian administrasi keuangan 

dengan diketahui oleh Manajer. 

Bukti transaksi slip setoran, dan tanda penarikan, 

maupun akad simpanan dan pembiayaanmemiliki nama KJKS 

Harapan Surabaya pada sudut kiri atas yang menunjukkan 

bukti slip tersebut dibuat dan digunakan hanya pada KJKS 

harapan Surabaya. Pada bukti slip setoran terdapat tanda 

tangan penyetor dan tanda tangan validasi dari penerima uang 

yaitu administrasi keuangan dan disahkan dengan stempel. 

Sedangkan bukti sip pengambilan atau tanda penarikan hanya 

terdapat tanda tangan dan nama pengambil simpanan. 
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Tanda penarikan yang dimiliki oleh KJKS Harapan 

Surabaya ini memiliki nomor khusus sendiri pada tanda bukti 

yang terletak di kiri atas. Nomor tersebut sudah tercetak pada 

saat pemesanan form sehingga nomor itu sudah tidak dapat 

diganti dengan tulisan tangan atau yang lainnya sehingga 

setiap ada penarikan akan terlihat sampai berapa nomor yang 

sudah digunakan, hal ini digunakan degan tujuan untu dan 

angsuran setiap harinya dikontrol oleh meminimalisasi 

terjadinya tindakan yang tidak diinginkan oleh staf yang bisa 

saja melibatkan dengan pihak anggota untuk bertindak diluar 

kewajaran. 

Manajer selaku penanggungjawab operasional koperasi 

melakukan kontorl mulai dari jumlah nominal yang tertera 

dalam bukti transaksi sampai pada validasi atas otoritas yang 

berlaku. Setelah bukti transaksi itu dikontrol maka dilakukan 

pencatatan harian pada Kas dan catatan tersebut di entri ke 

dalam komputer menggunakan software. Catatan tersebut 

kemudian disimpan sebagai catatan jurnal sekaligus menjadi 

catatan atas buku piutang atas pembiayaan yang diberikan. 

Semua bukti transaksi adalah original atau asli sedangkan 

yang copy diberikan kepada anggota sebagai bukti terjadinya 

transaksi. 

Pencatatan transaksi yang dilakukan adalah dengan 

berbagai macam bukti transaksi digunakan untuk 

kelengkapan secara historis agar semuaya tersusun dengan 

rapih dan sesuai dengan urutan transaksinya.Pencatatan itu 

diakukan oleh administrasi keuangan. Setiap bukti transaksi 

yang sudah dicatat ke dalam jurnal semuanya disimpan ke 
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dalam odner yang disesuaikan dengan jenis bukti transaksi 

yang diurutkan sesuai tanggal terjadinya transaksi kemudian 

disimpan pada lemari berkas. 

Pencatatan bukti transaksi yang sudah dimasukkan ke 

dalam entri data kemudian diakumulasi dan dikelompokkan 

sehingga mudah untuk perhitungan pembagian jasa simpanan 

maupun sisa hasil usaha dengan sistem yang digunakan 

sampai pada pelaporan keuangan dan penilaian kesehatan 

koperasi. Laporan kas, simpan pinjam, kesehatan koperasi dan 

laporan keuangan dapata dilakukan setiap bulan ataupun 

setiap tiga bulan hingga pada akhirnya untuk laporan tahunan. 

Pada wawancara tidak terstruktur didapatkan bahwa 

sebenarnya kemauan dari pengelola terutama manajer ingin 

memberikan tugas yang jelas dan spesifik dengan menambah 

jumlah karyawan agar semua transaksi sesuai dengan harapan 

mulai dari pembuatan administrasi, pencatatan yang 

akuntanbel sampai pada pelaporan keuangan yang rapih dan 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Akan tetapi 

dengan sedikitnya tenaga staf maka terkadang bagian satu 

dengan yang lain saling membantu sehingga terkadang kurang 

spesifik meskipun sebenarnya sudah dikerjakan sesuai dengan 

prosedur baik dalam pencatatan maupun dalam administrasi. 

Keterbatasan staf ini bisa saja menjadi peluang untuk 

karyawan melakukan tindakan yang tidak seharusnya, oleh 

karena itu manajer selalu mengontrol kegiatan operasional 

sehari-harinya. Hanya saja perlakuan tindakan kontrol ini 
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tidak dilakukan setiap hari melainkan pada hari ketiga dan 

hari terakhir sebelum libur dalam satu minggu. 

Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal dalam rangka menghindari 

atau mencegah peluang terjadinya korupsi yang dilakukan 

adalah dengan cara melakuan pengawasan sesuai dengan 

prosedur yang ada pada Standar Operating Procedure (SOP). SOP 

merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan secara 

akuntansi maupun secara menyeluruh sebagai bentuk 

peraturan yang harus ditaati pada semua yang terlibat dalam 

sistem tersebut.  

Pada hasil pengumpulan data melalui wawancara 

kepada pihak manajer KJKS Harapan Surabaya didapatkan 

bahwa manajer menekankan pada tingkat ketaatan atau 

kepatuhan dalam hal melaksanakan prosedur yang telah 

dibuat yang menjadi standar operasional dan ada kebijakan 

yang diperhatikan dalam hal menyelesaikan pekerjaan dengan 

tingkat pendapatan yang diperoleh bagi karyawan hal ini 

dilakukan karena keterbatasan karyawan sehingga ada 

kebijakan tersendiri dalam meperlakukan karyawan dan 

kebijakan tersebut berdasarkan pada ketentuan manajer yang 

disetujui oleh pengurus. 

Tindakan preventif yang lakukan  dalam  rangka 

mencegah atau meminimalkan peluang untuk melakukan 

tindakan korupsi adalah dengan memberikan tingkat 

pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing 

orang yang mengelola koperasi tersebut yang disesuaikan 
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dengan pemberian gaji yang menyesuaikan tingkat upah dari 

pemerintah. Tidak hanya pada gaji yang diberikan saja 

melainkan ada kebijakan dalam hal tambahan pendapatan 

bagi staf karena jumlah staf yang relatif sedikit membuat 

pekerjaan dirangkap menjadi satu. Kebijakan tambahan 

tersebut  dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada 

staf agar tidak melakukan penyelewengan, dengan adanya 

kebijakan tersebut tidak melupakan pekerjaan yang harus 

diselesaikan tetap menjadi tanggungjawab manajer sebagai 

kontrol.  

Selain gaji, rasa nyaman dalam bekerja dan tanpa 

tekanan dalam artian tidak mengganggu ketenangan dalam 

bekerja merupakan suatu hal yang ditekankan agar staf 

merasa nyaman dalam bekerja dengan tanpa melupakan 

kewajiban staf dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai 

dengan deskripsi pekerjaan. Dalam hal ini manajer tetap 

menekankan pada prosedur terselesaikannya pekerjaan 

dengan tetap melakukan kontrol terhadap semua kegiatan 

yang dilakukan setiap harinya dengan cara meminimalisasi 

tingkat konflik yang diperlihatkan dengan cara ketenangan 

dalam menyikapi segala sesuatu. 

Tindakan preventif selanjutnya dalam hal menyelesaikan 

pekerjaan atau rutinitas pekerjaan dilakukan dengan cara 

memberikan kontrol terhadap semua proses yang dilakukan 

terutama dalam proses pencatatan bukti transaksi. Semua 

bukti transaksi yang sudah ada disesuaikan dengan 

kebutuhan. Tindakan preventifnya adalah dengan melakukan 

atau menyediakan bukti transaksi yang didesain khusus 
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untuk setiap transaksi.Selain itu juga sudah memberikan 

otoritas kepada bagian masing-masing staf agar bisa 

menjalankan dengan baik dan tidak dilanggar.Bukti transaksi 

tersebut harus sudah divalidasi sebelum dicatat. 

Tindakan detektif yang dilakukan oleh Manajer KJKS 

Manfaat mengacu pada upaya untuk menemukan kesalahan 

yang mungkin terjadi. Seperti yang dilakukan pada KJKS 

Manfaat yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan transaksi pengambilan dana simpanan dengan cara 

menggunaka slip penarikan atau pengambilan dengan slip 

yang berlaku khusus pada KJKS Harapan Surabaya yang 

selanjutnya divalidasi oleh administrasi keuangan yang 

memiliki otoritas.  

Tindakan detektif ini sebenarnya tidak digunakan untuk 

mencari kesalahan staf dalam rangka meminimalisasi tindakan 

curang, melainkan untuk membantu dalam proses pencatatan 

yang benar berdasarkan bukti-bukti yang ada. Namun jika ada 

indikasi terjadinya penyelewengan maka akan ada tindak 

lanjut yang lebih signifikan. 

Manajer melakukan kontrol ataupun pemeriksaan 

dalam hal pencatatan dilakukan setiap hari dengan cara 

melihata catata kas harian dengan jumlah uang yang ada. 

Manajer memastikan semua catatan dengan uang tunai secara 

riil harus sama dengan jumlahnya berikut dengan bukti-bukti 

transaksi yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan. Kegiatan 

ini dilakukan oleh manajer setiap hari dengan tujuan untuk 

menghindari kesalahan dalam pencatatan dan kesalahan 

maupun kecurangan yang mungkin dilakukan oleh staf. 
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Selanjutnya uang yang sudah di cek dan dipastikan jumlahnya 

sama maka selanjutnya disimpan ke dalam brankas dengan 

kode password hanya manajer yang mengetahuinya. Setelah 

itu selama satu minggu kemudian jika jumlahnya terlalu 

banyak maka dimasukkan ke dalam rekening bank atas nama 

KJKS Harapan Surabaya 

Tindakan Represif ataupun korektif yang dilakukan 

untuk menghindari terjadinya kemungkinan tindakan curang 

dengan kata lain adanya tindakan korupsi maka melakukan 

pengawasan internal secara represif atau korektif dengan cara 

mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga apabila ada 

orang dalam yang melakukan tindakan curang maka akan 

dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

pada koperasi tersebut. Selain itu pengawasan internal dengan 

cara represif ini dilakukan dengan caramemberikan motivasi 

dan mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang 

melawan hukum karena segala tindakan curang akan ada 

tindakan yang diambil dari KJKS Manfaat. 

b. Data Dokumentasi 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat 

Prosedur Simpanan 
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Gambar 4.1 

Prosedur Simpanan KJKS Manfaat 

 

Gambar 4.1 menjelaskan bahwa calon anggota yang ingin 

memiliki simpanan pada KJKS Manfaat cukup datang ke 

kantor. Selanjutnya akan diterima dan dilayani oleh bagian 

administrasi dan akan diberikan informasi dengan penjelasan 

tentang produk simpanan yang ada baik secara verbal maupun 

dengan brosur yang ada. Selanjutnya setelah calon anggota 

memahami berbagai macam produk simpanan dan sudah 

Calon 
Anggota 

Manajer 

Teller/Kasir 

Anggota 

Form anggota 

Slip setor 

Buku 
Simpanan 

A/ N/ T 
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menentukan atau memilih salah satu produk yang diinginkan 

maka bagian administrasi mengambil formulir kemudian 

mempersilahkan calon anggota untuk mengisi formulir 

tersebutsesuai dengan identitas diri calon anggota dan 

menandatangani formulir permohonan anggota. Selanjutnya 

dengan membawa data berupa formulir yang telah diisi oleh 

calon anggota dan telah diperiksa oleh bagian tellermaka 

formulir tersebut diserahkan kepada Manajer untuk diperiksa 

kembali data yang ada dan jika sudah sesuai maka Manajer 

menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda 

bahwa calon anggota sudah disetujui untuk menjadi anggota 

yang dicatumkan dalam akad sesuai dengan jenis simpanan. 

Tahap selanjutnya setelah menjadi anggota adalah 

diwajibkan untuk memiliki simpanan dengan cara melakukan 

setoran awal minimal dan biaya administrasi sejumlah yang 

sesuai dengan ketentuan dengan mengisi formulir setoran 

yang selanjutnya divalidasi oleh kasir/teller dengan 

membubuhkan tanda tangan dan stempel. Adanya tanda 

tangan dan stempel dari kasir atau teller ini menunjukkan 

bahwa bukti transaksi sudah sah dan dapat dijadikan sebagai 

bukti transaksi untuk pencatatan akuntansi. Setelah proses 

selesai maka anggota menerima buku tabungan sebagai tanda 

bukti telah memiliki simpanan pada KJKS Manfaat yang 

selanjutnya akan dilanjutkan dengan setoran bulanan oleh 

anggota dan diberikan copy dari bukti setoran tersebut. 
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Prosedur Penarikan Simpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Prosedur Penarikan Simpanan KJKS Manfaat 

 

Gambar 4.2 Prosedur pengambilan atau penarikan 

simpanan ini sebelumnya anggota memberikan informasi 

dahulu kepada pihak KJKS Manfaat bahwa akan melakukan 

penarikan dana dengan jumlah yang cukup besar sehingga 

dapat dipersiapkan dengan baik secara administrasinya 

namun jika relatif dengan nominal yang kecil cukup langsung 

datang ke kantor. Pengambilan simpanan ini anggota datang 

dengan membawa buku simpanan dengan tujuan untuk 

mengecek kembali saldo yang ada.Pengambilan simpanan ini 

juga disesuaikan jenis simpanan akad yang telah disepakati 

sejak awal simpanan.Tahap selanjutnya adalah anggota 

Anggota 

Teller/Kasir Slip Pengambilan 

Buku Simpanan 

A/ N/ T 
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mengisi formulir penarikan atau slip pengambilan simpanan 

sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersimpan.  

Bukti slip penarikan atau pengambilan simpanan ini 

dibubuhi tandatangan dan nama jelas dari anggota yang 

melakukan penarikan yang disahkan dengan bukti stempel 

KJKS Manfaat. Tidak ada kolom untuk validasi dari kasir atau 

teller, cukup dengan stempel. Stelah formulir penarikan itu 

diisi oleh anggota kemudian diserahkan ke kasir atau teller 

untuk segera dilakukan pencairan dana kepada anggota. 

Setelah dana diterima oleh anggota kemudian diberikan copy 

dari bukti slip penarikan sedangkan bukti asli slip penarikan 

disimpan oleh KJKS Manfaat sebagi bukti telah terjadi 

transaksi penarikan. Bukti slip penarikan atau pengambilan 

yang asli disimpan berdasarkan nama anggota dan tanggal 

transaksi. 
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Sistem Akuntansi  Simpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Sistem Akuntansi Simpanan KJKS Manfaat 

 

Gambar 4.3. Bukti transaksi berupa formulir 

pendaftaran anggota disimpan dalam file odner sesuai 

dengan terjadinya tanggal pendaftaran anggota, bukti slip 

setoran untuk simpanan yang berisi jumlah nominal 

setoral awal yang sebelumnya disahkan oleh teller/kasir 

dicatat ke dalam buku catatan harian dalam hal ini adalah 

buku besar pembantu simpanan atas nama setiap anggota 

yang memilki simpanan, selanjutnya bukti slip setoran 

tersebut dicatat ke dalam jurnal yang dilakukan dengan 

menggunakan software khusus untuk koperasi sehingga 

dapat terlihat akumulasinya. Begitu juga untuk slip 

Slip setoran 
dan  

pengambilan 

Jurnal Buku 
pembantu 

A/ N/ T 

Validasi 
Teller/Kasir 

 

Kontrol 
Manajer 

Kas Harian 

Neraca 
Saldo 

Laporan 
Bulanan 
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penarikan juga dicatat ke dalam ke dalam jurnal serta 

buku pembantu simpanan atas nama anggota yang 

memiliki simpanan dan melakukan penarikan 

simpanannya. 

Setiap setoran dan penarikan dari anggota dicatat ke 

dalam Kas harian yang dikontrol jumlahnya setiap hari 

dengan menghitung dan mengelompokkan jumlah uang 

secara keseluruhan dengan membagi sesuai dengan nilai 

nominal yang ada sehingga jumlahnya harus sama antara 

catatan dengan uang yang ada secara riil. Kontrol yang 

dilakukan adalah seriap hari pada sore hari menjelang jam 

kerja selesai, apabila terjadi selisih maka harus 

diselesaikan pada hari itu juga bagaimanapun caranya. 

Kontrol terhadap Kas secara harian ini dilakukan oleh 

Manajer kepada catatan dan uang tunai yang di pegang 

oleh kasir/teller setiap hari sebelum dimasukkan ke dalam 

Brankas (alat penyimpan uang tunai), setelah semua 

dipastikan sama dan sesuai antara catatan dengan kas 

secara riil maka uang kas dimasukkan ke dalam Brankas. 

Brankas memiliki password kode untuk membuka dan 

yang mengetahui adalah manajer sebagai 

penanggungjawab pengelola koperasi. Kegiatan tersebut 

dilakukan setiap hari dan setiap awal minggu atau pada 

hari senin uang tersebut disetor ke dalam rekening 

Koperasi dengan menyisakan sebagian uang kas sebagai 

operasional setiap harinya untuk menyiapkan jika terjadi 

penarikan dari anggota. 
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Setiap bulan dilakukan perhitungan atas jasa 

simpanan yang akan diberikan kepada setiap anggota 

yang memiliki simpanan beserta potongan pajak atas jasa 

simpanan jika ada serta pajak atas pendapat bruto setiap 

bulannya yang kemudian dibayarkan ke Kas Negara 

dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). 

Mekanisme perhitungan jasa simpanan maupun 

perpajakan diserahkan pada bagian keuangan yang 

kemudian diberitahukan kepada Manajer untuk meminta 

persetujuan dalam hal perhitungannya. Tugas manajer 

memeriksa kembali perhitungannya apakah sudah sesuai 

dengan catatan atau tidak. Jika sudah sesuai maka dapat 

disetujui. Selanjutnya semua bukti transaksi yang 

berhubungan dengan prosedur simpanan baik setoran 

maupun penarikan di simpan ke dalam file odner urut 

sesuai terjadinya tanggal transaksi agar suatu saat dicari 

mudah menemukannya. 
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Prosedur Permohonan Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Prosedur Permohonan Pembiayaan KJKS Manfaat 

 

Gambar 4.4. Prosedur pembiayaan ini sebenarnya 

dilakukan hanya pada anggota KJKS Manfaat, sedangkan 

pembiayaan bagi yang bukan anggota hanya terbatas pada 

jumlah tertentu dan dengan menggunakan perjanjian sebagai 

calon anggota selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya 

diwajibkan untuk menjadi anggota KJKS Manfaat jika 

tidak dapat melanjutkan maka pembiayaan akan ditarik 

kembali. 

Anggota 

Teller/Kasir 

Form 
pembiayaan 

A/ N/ T 

Manajer Keuangan Pemasaran 
melakukan 

Survey 

Rapat Hasil 
Survey 

Proses Akad 
dan 

Pencairan 

Form Akad 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

106 

Pada prosedur pembiayaan, anggota datang ke kantor 

kemudian diberikan informasi tentang produk pembiayaan 

yang ada oleh bagian Teller/kasir sehingga jelas dan sesuai 

dengan jenis produk pembiayaan yang dibutukan oleh 

anggota. Setelah menerima penjelasan dari bagian 

administrasi tentang produk pembiayaan maka anggota 

dapat memiih salah satu produk pembiayaan yang sesuai 

dengan kebutuhan anggota.Tahap selanjutnya anggota 

mengisi fromulir permohonan pembiayaan dengan 

identitas diri dan syarat-syarat yang ditentukan serta 

jumlah pembiayaan yang diajukan. Sebagai tanda bahwa 

pembiayaan yang diajukan anggota akan dipergunakan 

dengan benar maka anggota diwajibkan mengisi formulir 

permohonan pembiayaan dengan jujur. 

Sebagai tanda sah dalam permohonan pembiayaan 

dari anggota, maka anggota membubuhkan tanda tangan 

sebagai pemohon dan selanjutnya mengetahui wali atau 

suami/istri sehingga yang bertanda tangan ini merupakan 

pananggungjawab terjadinya transaksi 

pembiayaan.Selanjutnya setelah ditandatangani oleh 

pemohon dan wali atau suami/istri maka dicatat oleh 

bagian adminsitrasi sesuai dengan tanggal permohonan 

pembiayaan dan kemuian membubuhkan tanda tangan 

bahwa telah terjadi permohonan pembiayaan dari anggota. 

Selanjutnya diinformasikan kepada anggota bahwa 

formulir ini akan diajukan kepada manajemen untuk 

dianalisa sesuai dengan kebutuhan pemohon dan dana 

yang tersimpan serta kemampuan permodalan secara 



BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

107 

internal, sehingga pemohon dipersilahkan menunggu 

masksimal 2 (satu) hari dari sejak permohonan diajukan. 

Tahap selanjutnya bagian Teller/kasir memberikan 

formulir permohonan pembiayaan dari anggota kepada 

bagian keuangan untuk dapat dianalisa.Setelah dianalisa 

dan dilihat data simpanan anggota, maka selanjutnya 

bagian keuangan memberikan informasi analisa dan 

formulir permohonan pembiayaan tersebut kepada 

Manajer KJKS Manfaat untuk menindaklanjuti. 

Selanjutnya manajer melihat hasil analisa dari bagian 

keuangan dan berbagai macam persyaratan yang teah 

dilengkapi serta jumlah permohonan pembiayaan, 

kemudian Manajer memberikan perintah kepada bagian 

pemasaran untuk melakukn survey terhadap kondisi dari 

anggota untuk selanjutnya menentukan layak atau tidak 

dalam proses pembiayaan.  

Selanjutnya bagian pemasaran melakukan survey 

dengan data-data yang ada mencocokkan dan memberikan 

gambaran yang riil terhadap kondisi anggota.Setelah 

elakukan survey maka laporan survey tersebut 

disampaikan kepada seluruh pengelola koperasi kemudian 

melakukan rapat internal untuk menentukan persetujuan 

pembiayaan.Setelah dinilai layak maka manajer menyetujui 

dan formulir permohonan pembiayaan dan berbagai 

lampiran diberikan kembali kepada bagian keuangan 

untuk segera diproes pencairannya dengan menggunakan 

akad yang sesuai dengan permohonan pembiayaan 

tersebut. 
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Tahap selanjutnya bagian keuangan memberikan 

informasi melalui telepon kepada anggota  yang melakukan 

permohonan pembiayaan untuk datang ke kantor bahwa 

permohonan pembiayaannya disetujui dan segera diproses. 

Selanjutnya anggota dan pihak manajemen koperasi 

melakukan akad pembiayaan sesuai dengan ketentuan 

mulai dari jumlah pembiayaan, jaminan, dan anguran 

setiap bulannya. Setelah disetujui oleh anggota maka akad 

diucapkan dan kemudian akad ditandatangani oleh 

keduabelah pihak dan selanjutnya dana diserahkan kepada 

anggota sebagai pembiayaanyang telah diberikan. Bukti 

akad tersebut menjadi bukti transaksi bahwa telah terjadi 

pengeluaran dana dari KJKS Manfaat kepada anggotanya 

sehingga perlu dilakukan pencatatan akuntansi sesuai 

dengan jumlah yang dikeluarkan terkait juga dengan biaya-

biaya adminsitrasi yang terjadi selama proses akad 

tersebut.Bukti akad tersebut disimpan oleh JKJS manfaat 

dengan urutan sesuai dengan tanggal transaksi.  
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Prosedur Penagihan dan Pembayaran Angsuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Prosedur Penagihan dan Pembayaran Angsuran KJKS 

Manfaat 
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Gambar 4.5. Pembiayaan yang telah diberikan kepada 

anggota dicatat oleh bagian keuangan sesuai dengan bukti 

akad yang telah disepakati bersama.Setiap pembiayaan 

yang diberikan memiliki angusuran yang masih harus 

diterima berupa tagihan atau piutang setiap bulannya. 

Prosedur penagihan yang dilakukan dengan cara 

mengelompokkan jumlah tagihan bulanan pada semua 

anggota yang memiliki tagihan yang diurutkan sesuai 

dengan tanggal penagihan setiap bulannya. Prosedur yang 

dilakukan adalah mengingatkan kepada anggota yang 

memiliki pinjaman melakui telepon 3 (tiga) hari 

sebelumnya dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa 

anggota memiliki kewajiban angsuran yang harus segera 

dibayar dan agar waktunya tidak mendekati jatuh tempo 

angsuran sehingga anggota dapat mempersiapkan dana 

untuk membayar angsurannya. Bagi anggota yang tida 

memiliki telepon atau telepon sedang tidak bisa digunakan 

maka bagian pemasaran melakukan kunjungan ke rumah 

anggota untuk mengingatkan tentang jatuh tempo 

angsurannya. 

Mekanismenya pembayaran anguran dapat dilakukan 

dengan 2(dua) cara yaitu melalui pembayaran langsung ke 

kantor atau melalui transfer ke rekening bank yang 

disediakan oleh KJKS Manfaat. Mekanisme pembayaran 

angsuran dengan cara datang langsung dengan cara 

mengisi slip angsuran sesuai dengan jumlah yang akan 

dibayarkan dan kemudian membubuhkan tanda tangan 

anggota selanjutnya diserahkan kepada kasir/teller untuk 
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dvalidasi dengan menerima pembayaran angsuran tersebut 

dengan menerima uang tunai dan ditandatangi oleh 

kasir/teller yang bersangkutan dan membubuhkan stempel 

KJKS manfaat bahwa telah divalidasi dan diterima uangnya 

sehingga sah.  

Selanjutnya bagian keuangan menerima uang 

angsuran tersebut dan melakukan pengecekan terhadap 

kartu angsuran apakah ada yang outstanding atau tidak. 

Kemudian angsuran tersebut dikumpulkan setiap harinya 

dan dikontrol oleh manajer pada setiap harinya agar tidak 

terjadi kesalahan jumlah riil dan nominal yang tercantum 

pada slip angsuran. Seanjutnya bukti slip angsuran copy 

diberikan kepada anggota dan yang asli disimpan oleh 

KJKS Manfaat untuk disimpan sebagai bukti transaksi 

terjadinya angsuran oleh anggota. 
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Sistem Akuntansi Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Sistem Akuntansi Pembiayaan KJKS Manfaat 

 

 

Gambar 4.6. Bukti transaksi seperti akad dalam 

pembiayaan yang berisi tentang semua perjanjian antara 

KJKS Manfaat dengan anggota KJKS Manfaat dicatat ke 

dalam buku pembantu piutang dengan menyesuaikan 

jumlah tagihan dengan umur piutangnya. Bukti transaksi 

tersebut dicatat ke dalam jurnal di komputer dengan 

menggunakan software yang dimiliki KJKS Manfaat. Bukti 

transaksi berupa slip angsuran yang sebelumnya telah 
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divalidasi oleh teller/kasir dicatat ke dalam bukti Kartu 

Angsuran atas nama satiap anggota yang memiliki pinjaman 

pada KJKS Manfaat.  

Pencatatan uang tunai atau Kas dari angsuran anggota 

ini juga dicatat setiap harinya sesuai urutan tanggal 

transaksi kemudian uang yang diperoleh dihitung dan 

dikelompokkan oleh bagian keuangan dengan 

menyesuaikan jumlah uang yang diterima dengan bukti 

yang ada. Kegiatan tersebut dikontrol oleh manajer setiap 

harinya untuk memastikan bahwa uang yang ada sesuai 

dengan catatan, hal ini dilakukan agar setiap hari tidak 

terjadi kesalahan perhitungan sehingga memudahkan untuk 

kegiatan keesokan harinya. 

Semua bukti transaksi yang berhubungan dengan 

prosedur pembiayaan disimpan ke odner yang diurukan 

menurut tanggal transaksi, untuk bukti transaksi berupa 

akad pembiayaan, bukti slip angsuran, dan kartu angsuran 

dipisah tersendiri sehingga mudah untuk mencarinya 

apabila dibutuhkan. 
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Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 
Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan KJKS Manfaat 

 
 
 

Gambar 4.7. Sistem akuntansi yang digunakan dalam 

pelaporan keuangan dilakukan secara umum sesuai dengan 

sistem akuntansi pada umumnya. Semua bukti Transaksi 

dicatat ke dalam Jurnal harian untuk transaksi yang 

berhubungan dengan transaksi tunai maupun non tunai 

seperti penyusutan aktiva yang dimiliki, jurnal tersebut 

kemudian masuk ke dalam pencatatan buku besar  sesuai 

dengan akun-akun yang ada dalam KJKS Manfaat, 
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kemudian ditambah dengan akun penyesuaian terhadap 

harta yang dimiliki oleh KJKS Manfaat dan selanjutnya 

dapat dibuat laporan keuangan berupa laporan Sisa Hasil 

Usaha, Perubahan Modal, Neraca, dan Arus kas. 

Laporan Keuangan tersebut dapat dibuat secara 

bulanan, tiga bulan, enam bulan dan tahunan. Untuk 

laporan keuangan tahunan dibuat secara menyeluruh dan 

selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada anggota KJKS 

Manfaat sebagaimana menjadi kewajiban pengurus dan 

pengelola KJKS Manfaat untuk memberikan laporan usaha 

kepada anggotanya. Proses pencatatan sampai pada 

pelaporan keuangan ini selalu mendapat pengawasan dari 

manajer selalu penanggung jawab dalam pengelolaan 

koperasi sehingga sebelum bukti transaksi itu sah maka 

tidak dapat dilakukan dalam catatan akuntansi, sehingga 

apabila sudah terbentuk laporan keuangan maka semua 

bukti transaksi harus sudah sah. Selanjutnya KJKS manfaat 

memberikan laporan keuangan kepada Dinas Koperasi 

yang menaunginya yaitu Dinas Koperasi Jawa Timur 

sebagai bentuk pelaporan keuangan tahunan. Semua bukti 

dalam pelaporan keuangan disimpan dalam file agar tidak 

hilang maka dilakukan backup data ke dalam Hard Disk 

Eksternal jika semua sudah selesai dan disetujui oleh 

Rapat Anggota. 

Pada saat membuat laporan keuangan, KJKS juga 

membuat laporan tentang kinerja koperasi yang 

menunjukkan tingkat kesehatan operasional KJKS manfaat 

setiap bulannya sesuai dengan SOP yang diberlakukan. 
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Tujuan pembuatan laporan kesehatan Koperasi ini untuk 

mengantisipasi terhadap tingkat kesehatan koperasi yang 

berguna untuk menjaga kontinuitas koperasi agar tidak 

terjadi kangkrutan. 
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Gambar 4.8 

Struktur Organisasi KJKS Manfaat 
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Pada Gambar 4.8 menjelaskan alur dari sistem yang 

dijalankan pada KJKS Manfaat. Rapat Anggota Tahunan 

merupakan tingkatan paling tinggi dalam menjalankan 

operasional Koperasi. Operasional KJKS secara syariah 

diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengurus 

dipilih dari Rapat Anggota. Selanjutnya pengelolaan 

dipercayakan KJKS Manfaat dipercayakan kepada manajer 

selaku penanggungjawab operasional secara keeluruhan. 

Selanjutnya dalam pengelolaan koperasi dibantu oleh tenaga 

Teller/kasir, Administrasi Keuangan, dan Pemasaran yang 

memiliki tugas masing-masing. 

Sistem Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 
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Gambar 4.9. Sistem Pengawasan secara umum pada 

KJKS Manfaat sesuai dengan yang ada pada Standar Operating 

Procedure (SOP) dengan rincian sebagai berikut : 

Pengawasan Melekat dilakukan melalui : 

a. Struktur organisasi yang jelas 

b. Perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis 

c. Adanya rencana kerja/sasaran yang harus dicapai 

d. Prosedur dan pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang 

jelas 

e. Pembinaan SDM secara terus menerus. 

Pengawasan Fungsional dilakukan melalui : 

1. Sistem Laporan  

Laporan Bulanan, disampaikan tanggal 14 setiap 

bulannya, terdiri dari Ikhtisar Keuangan (Neraca & 

Laba/Rugi perbandingan 2 bulan antara target dengan 

realisasi), Laporan Realisasi Pemberian Pembiayaan dan 

Kolektabilitas, Bukti pembayaran bagi hasil/angsuran 

pembiayaan (bila telah ada) 

Laporan Semester, disampaikan tanggal 14 setiap 

bulan Juli (untuk periode Januari s/d Juni) & bulan Januari 

(untuk periode Juli s/d Desember). Laporan Semester terdiri 

dari Evaluasi Rencana Kerja (Laporan Target & Realisasi 

selama 6 bulan/1 semester). Tanggapan Terhadap Realisasi 

Dana Pihak Ketiga, Masalah-masalah lain 
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Laporan Tahunan, disampaikan tanggal 14 setiap 

bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Rencana Kerja 

Tahunan, disampaikan tanggal 14 setiap bulan Januari.  

Laporan Rencana Kerja Tahunan merupakan rencana kerja 

tahunan secara kualitatif  dan kuantitatif. 

2. Sistem Otoritas (fungsional), pemberian limit 

(kewenangan) 

Untuk effektifitas operasional, maka perlu diatur limit 

komite pembiayaan dan limit penarikan rekening di bank, 

yang diatur, disesuaikan dengan kapasitas/kondisi dan 

jumlah Asset serta risiko KJKS Manfaat yang harus 

dituangkan dalam prosedur/ketentuan tersendiri yang 

ditandatangani oleh Pengurus. 

3. Auditing atau pemeriksaan (terkait dengan SOP &  Sistem 

prosedur)  

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh aspek 

dengan cara perhitungan tingkat kesehatan serta bukti-

bukti yang mendukung. 
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Sistem Pengendalian Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 

Sistem Pengendalian Internal KJKS Manfaat 
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Gambar 4.10. Pengendalian Internal yang dilakukan oleh 

Manajer KJKS Manfaat selaku penanggungjawab pengelolaan 

operasional koperasi dilakukan pada seluruh staf atau 

karyawan sebagai pengelola koperasi yang diberikan amanah 

oleh Rapat Anggota. 

Bagian Teller/Kasir 

Pengendalian Internal yang dilakukan pada bagian 

Teller/Kasir dengan cara setiap hari memastikan catatan kas 

harian yang dicatat ke dalam komputer dengan bukti 

transaksi yang ada apakah sudah sesuai atau tidak. 

Pengecekan tersebut dilakukan setiap hari dengan cara 

menghitung kembali jumlah Kas harian yang ada dengan bukti 

transaksi kemudian melakukan rekapitulasi jumlah uang yang 

ada sesuai dengan nominal masing-masing seperti uang dalam 

jumlah Rp. 100.000,-, Rp 50.000,- Rp 20.000,- dan seterusnya. 

Catatan kas harian ini dilakukan menjelang jam kerja selesai 

sehingga catatan dan uang harus sama beserta bukti 

transaksinya. Jika sudah sama dan benar jumlahnya maka 

uang dimasukkan ke brankas dengan otoritas manajer selaku 

penanggungjawab. 

Bukti transaksi setoran dan penarikan dalam harian juga 

diperiksa oleh manajer untuk memastikan bahwa setiap 

transaksi sudah divalidasi sesuai dengan prosedur yang ada 

sehingga bukti transaksi dikatakan sah dan legal.Begitu juga 

dengan bukti transaksi angsuran dari anggota harus diperiksa 

validasinya dengan adanya tanda tangan dan stempel serta 

tanggal terjadinya transaksi. 
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Pemerikasaan terhadap otorisasi ini dilakukan pada 

setiap bukti transaksi yang divalidasi oleh bagian teller/kasir 

dengan memastikan bahwa secara prosedur otoritas yang 

menjadi kewenangan bagian teller/kasir tidak dilanggar.Jika 

semua pemeriksaan ini sudah benar secara otorisasi dan 

catatan beserta bukti transaksinya, maka pemeriksaan sudah 

selesai. 

Bagian Keuangan 

Pada KJKS Manfaat, bagian keuangan ini sebenarnya 

merangkap sebagai accounting yang melakukan pencatatan 

atas semua bukti transaksi yang diperoleh dari bagian 

Teller/Kasir ditambah lagi dengan berbagai macam 

pengeluaran operasional koperasi. Pada bagian keuangan ini 

tidak setiap hari dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk 

pengecekan trnasaksi dengan bukti trnasaksi karena 

sebelumya telah diperiksa bukti transaksinya pada bagian 

Teller/kasir.Pemeriksaan ini rutin dilakukan setiap minggu 

yaitu pada hari Jum’at sebelum libur pada sabtu dan 

minggu.Pengecekan yang dilakukan adalah memeriksa 

kembali laporan dari akad simpanan maupun pembiayaan 

yang dilakukan selama satu minggu. 

Catatan angsuran diperiksa kembali selama satu minggu 

dengan bukti transaksi yang sudah diperiksa dari bagian 

Teller/Kasir yang disesuaikan dengan catatan angsuran selama 

satu minggu yang sudah direkap oleh bagian keuangan, 

manajer memastikan semuanya sesuai dengan rekapitulasi 

mingguan dengan catatan kas dari Teller/Kasir. 
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Pencatatan pengeluaran operasional seperti biaya 

transportasi pemasaran, biaya penagihan, biaya 

telekomunikasi, biaya air, biaya listrk dan sebagainya 

menyesuaikan bukti yang ada dan dilakukan pada saat bukti 

tersebut ada dengan melihat tren kewajaran pada pengeluaran 

bulan-bulan sebelumnya. 

Laporan simpan pinjam merupakan rekapitulasi dari 

catatan atas angsuran dan setoran dari anggota yang dibuat 

oleh bagian keuangan berdasarkan data atau bukti transaksi 

dari bagian teller/kasir sehingga data yang diperoleh atau 

disajikan harus sama dengan bukti transaksi, tugas manajer 

memastikan laporan simpan pinjam selam satu minggu 

tersebut harus sesuai semuanya. Kegiatan tersebut dilakukan 

rutin setiap minggunya sehingga pada akhir bulan akan 

diketahui seluruh jumlah omzet yang kemudian dihitung 

pajak untuk dibayarkan kepada Kas Negara. 

Potensi keuangan juga menjadi agenda pengecekan dari 

manajer utuk melihat kondisi keuangan KJKS Manfat agar 

dapat diketahui perencanaan keuangan 

selanjutnya.Pemeriksaan ini dilakukan setiap bulan sekali 

karena mengingat potensi keuangan ini dpat dilihat setelah 

data dientri dalam komputer sehingga dapat dianalisa potensi 

keuangannya.Pemeriksaan potensi keuangan ini sekaligus 

untuk mengevaluasi terhadap laporan bulanan yang telah 

dibuat oleh bagian keuangan. 

Rekonsiliasi terhadap catatan di bank juga dilakukan 

oleh bagian keuangan sehingga manajer juga melakukan 
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pengecekan terhadap semua transaksi yang melalui bank 

baik setoran, penarikan untuk anggota, maupun pengisian 

untuk kegiatan kas kecil operasioal sehari-hari. 

Rekonsiliasi ini dilakukan pengecekan oleh manajer setiap 

bulan sekali karena mengingat rekening koran yang 

diterima setiap minggu kedua pada bulan tersebut. 

Pengecekan ini tujuannya adalah untuk memastikan 

transaksi keuangan yang berjalan sesuai dengan catatan 

kas yang ada di koperasi. 

Seanjutnya adalah pemeriksaan atau pengawasan 

yang dilakukan selama membuat laporan keuangan 

terutama pada laporan keuangan bulanan karena untuk 

menghitung atas jasa simpanan dari anggota yang memiliki 

simpanan maupun angsuran yang mengalami 

kolektabilitas.Kegiatan ini dilakukan setiap bulan untuk 

memastikan bahwa laporan yang disusun sudah sesuai 

dengan prosedur. Begitu juga persiapan yang dilakukan 

untuk membuat laporan keuangan tahunan yang 

selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota 

melalui Rapat Anggota Tahunan. Manajer memeriksa 

kembali secara keseluruhan atas laporan yang dibuat oleh 

bagian keuangan dan memastikan laporan yang dibuat 

sudah sesuai dengan bukti transaksi dan perhitungan yang 

ada sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak 

merugikan anggota. 

Pengendalian internal terhadap otorisasi dari bagian 

keuangan ini adalah memastikan kembali tugas dan 
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kewajiban yang dijalankan oleh bagian keuangan bahwa 

yang dilakukan tidak melanggar SOP yang berlaku. 

Bagian Pemasaran 

Pengendalian terhadap bagian pemasaran adalah 

melihat laporan kunjungan kepada anggota dalam rangka 

memasarkan produk yang ada pada KJKS Manfaat. 

Laporan ini dilihat dengan menyesuaikan antara jadwal 

yang sudah dibuat untuk kunjungan dengan hasil laporan 

yang sudah dibuat dengan cara melihat presensi 

kehadiran dan tujuan kunjuangan. Laporan kemajuan dari 

bagian pemasaran ini dapat dilihat dari sedikit banyak 

pada perkembangan pengajuan permohonan menjadi 

anggota maupun permohonan pembiayaan yang sudah 

selesai.Kegiatan ini dilakukan oleh manajer setiap satu 

minggu sekali karena tidak memerlukan jumlah yang 

banyak dalam pemeriksaannya. 

Pemeriksaan manajer pada bagian pemasaran yang 

dilakukan setiap hari adalah memeriksa kesesuaian 

pengeluaran baiaya dari bagian keuangan dalam rangka 

operasional kunjungan kepada anggota yang memerlukan 

biaya transportasi dan biaya lainnya yang ditunjukkan 

oleh bagian pemasaran dengan bukti transaksi dengan 

menilai tingkat kewajaran atas pengeluaran tersebut. 

Bagian pemasaran ini terkadang juga ditugaskan 

untuk melakukan penagihan ke rumah anggota jika 

anggota tidak dapat datang dalam membayar 

angsuran.Maka yang dilakukan manajer adalah 
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memeriksa laporan penagihan dengan bukti angsuran 

yang divalidasi oleh bagian teller/kasir bahwa telah 

terjadi transaksi pembayaran angsuran dari anggota.Bukti 

angsuran tersebut harus ada jika memang sudah 

dilakukan penagihan oleh bagian pemasaran.Jumlah dan 

bukti harus sesuai dengan yang diterima oleh bagian 

teller atau kasir.Kegiatan ini dilakukan oleh manajer 

hanya pada saat bagian pemasaran melakukan penagihan.  
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Koperasi Jasa Keungan Syariah Harapan Surabaya 

Prosedur Simpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Prosedur Simpanan KJKS Harapan Surabaya 
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Gambar 4.11 pada prinsipnya hampir sama dengan KJKS 

Manfaat bahwa calon anggota yang ingin memiliki simpanan 

pada KJKS Harapan Surabaya cukup datang ke kantor. 

Perbedaannya terletak pada proses pelayanannya karena 

keterbatasan tenaga pada KJKS Harapan Surabaya sehingga 

bagian administrasi merangkap sebagai bagian keuangan dana 

merangkap juga sebagai kasir/teller. Proses selanjutnya 

dilayani oleh bagian administrasi/keuangan dan akan 

diberikan informasi dengan penjelasan tentang produk 

simpanan yang ada baik secara verbal maupun dengan brosur 

yang ada. Selanjutnya setelah calon anggota memahami 

berbagai macam produk simpanan dan sudah menentukan 

atau memilih salah satu produk yang diinginkan maka bagian 

administrasi/keuangan mengambil formulir kemudian 

mempersilahkan calon anggota untuk mengisi formulir 

tersebut sesuai dengan identitas diri calon anggota dan 

menandatangani formulir permohonan anggota. Selanjutnya 

dengan membawa data berupa formulir yang telah diisi oleh 

calon anggota dan telah diperiksa oleh bagian 

administrasi/keuangan maka formulir tersebut diserahkan 

kepada Manajer untuk diperiksa kembali data yang ada dan 

jika sudah sesuai maka manajer menyetujui dengan 

membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa calon 

anggota sudah disetujui untuk menjadi anggota. 

Tahap selanjutnya setelah menjadi anggota adalah 

diwajibkan untuk memiliki simpanan dengan cara melakukan 

setoran awal minimal dan biaya administrasi sejumlah yang 

sesuai dengan ketentuan dengan mengisi formulir setoran 
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yang selanjutnya divalidasi oleh Administrasi Keuangan 

dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel. Adanya 

tanda tangan dan stempel dari administrasi keuangan ini 

menunjukkan bahwa bukti transaksi sudah sah dan dapat 

dijadikan sebagai bukti transaksi untuk pencatatan akuntansi. 

Setelah proses selesai maka anggota menerima buku tabungan 

sebagai tanda bukti telah memiliki simpanan pada KJKS 

Harapan Surabaya yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan 

setoran bulanan oleh anggota dan diberikan copy dari bukti 

setoran tersebut. 

 

Prosedur Penarikan Simpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Prosedur Penarikan Simpanan KJKS Harapan Surabaya 
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Gambar 4.12 Prosedur pengambilan atau penarikan 

simpanan ini mudah dan sangat simpel karena tidak 

memerlukan proses yang lam. Penarikan dana dari anggota 

dapat dilakukan setiap saat tanpa harus memberikan 

informasi terlebih dahulu kepada pihak KJKS Harapan 

Surabaya jika jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,- namun 

jika nilainya lebih dari Rp 5.000.000,- seperti yang sudah 

dijelaskan pada saat akad dalam simpanan maka anggota 

memberikan informasi dahulu kepada pihak KJKS Harapan 

Surabaya bahwa akan melakukan penarikan dana dalam 

jumlah yang cukup besar, sehingga dapat dipersiapkan dengan 

baik secara administrasi dan keuangannya. Pengambilan 

simpanan ini juga disesuaikan jenis simpanan akad yang telah 

disepakati sejak awal simpanan. 

Tahap selanjutnya adalah anggota mengisi formulir 

penarikan atau slip pengambilan simpanan sesuai dengan 

kebutuhan dan dana yang tersimpan. Bukti slip penarikan 

atau pengambilan simpanan ini dibubuhi tandatangan dan 

nama jelas dari anggota yang melakukan penarikan yang 

disahkan dengan bukti stempel KJKS Harapan Surabaya. 

Sebagai bentuk kontrol internal dalam slip penarikan sudah 

terdapat nomor slip yang sudah tercetak atau tertera dalam 

slip tersebut sehingga sudah tidak dapat diganti dengan 

tulisan tangan atau menggunakan stempel angka. Namun 

seperti KJKS Manfaat dalam slip penarikan tersebut tidak ada 

kolom untuk validasi dari kasir atau teller (dalam hal ini 

adalah bagian administrasi dan keuangan), cukup dengan 

stempel. Setelah formulir penarikan itu diisi oleh anggota 
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kemudian diserahkan ke bagian administrasi keuangan untuk 

segera dilakukan pencairan dana kepada anggota. Setelah dana 

diterima oleh anggota kemudian diberikan copy dari bukti slip 

penarikan sedangkan bukti asli slip penarikan disimpan oleh 

KJKS Harapan Surabaya sebagi bukti telah terjadi transaksi 

penarikan. 

 

Sistem Akuntansi Simpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Sistem Akuntansi Simpanan KJKS Harapan Surabaya 
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Gambar 4.13 Sistem akuntansi simpanan yang 

diberlakukan pada KJKS Harapan Suabaya pada umumnya 

sama yaitu semua bukti transaksi berupa akad pada saat 

simpanan dan slip setoran dicatat ke dalam buku catatan 

harian Kas yang disesuaikan dengan nama anggota KJKS 

Harapan Surabaya yang memiliki simpanan sesuai dengan 

urutan tanggal terjadinya transaksi selanjutnya catatan 

tersebut dicatat ke dalam Jurnal dengan software yang 

digunakan. Begitu juga pada saat terjadi penarikan maka bukti 

slip penarikan (tanda penarikan) yang dilakukan oleh anggota 

dicatat ke dalam jurnal atas nama anggota yang memiliki 

simpanan. 

Pencatatan simpanan dan penarikan dari anggota 

diserahkan pada bagian administrasi/keuangan dan dilakukan 

kontrol oleh manajer selaku penangungjawab pengelolaan 

koperasi. Semua bukti transaksi harus sudah divalidasi ketika 

akan dilakukan pencatatan sehingga sudah sah. Setelah semua 

bukti transaksi itu dicatat ke dalam jurnal maka selanjutnya 

semua bukti transaksi tersebut disimpan ke dalam odner yang 

disesuaikan dengan jenis bukti transaksi dengan mengurutkan 

terjadinya transaksi sehingga mudah jika ditelusuri. 
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Prosedur Permohonan Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.14 

Prosedur Permohonan Pembiayaan KJKS Harapan 
Surabaya 
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Gambar 4.14 Proses dalam pembiayaan yang 

dilakukan oleh KJKS Harapan Surabaya hampir sama 

dengan KJKS Manfaat. Prosedur pembiayaan ini 

sebenarnya dilakukan hanya pada anggota KJKS Harapan 

Surabaya, sedangkan pembiayaan bagi yang bukan 

anggota hanya terbatas pada jumlah tertentu dan dengan 

menggunakan perjanjian sebagai calon anggota selama 3 

(tiga) bulan dan selanjutnya diwajibkan untuk menjadi 

anggota KJKS Harapan Surabaya jika tidak dapat 

melanjutkan maka pembiayaan akan ditarik kembali.  

Pada prosedur pembiayaan, anggota datang ke 

kantor kemudian diberikan informasi tentang produk 

pembiayaan yang ada oleh bagian administrasi/keuangan 

sehingga jelas dan sesuai dengan jenis produk pembiayaan 

yang dibutukan oleh anggota. Setelah menerima 

penjelasan dari bagian administrasi tentang produk 

pembiayaan maka anggota dapat memilih salah satu 

produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan 

anggota. 

Tahap selanjutnya anggota mengisi identitas diri 

pada buku catatan yang digunakan untuk menampung 

anggota yang mengajukan pembiayaan. Pengajuan 

pembiayaan yang dicatat ke dalam buku catatan 

pengajuan pembiayaan ini dimaksudkan untuk 

menyederhanakan proses serta bukti transaksi karena 

dengan terlalu banyaknya formulir yang digunakan 

menjadi tidak efektif. Pada proses pencatatan ke dalam 

buku catatan pengajuan pembiayaan ini anggota juga 
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menyerahkan syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti 

identitas diri dan kelengkapan lainnya. Sehingga pada 

proses pengajuan ini yang ada adalah buku catatan 

pengajuan  dan identitas pemohon beserta jumlah 

nominal yang diajukan. 

Proses disetujui atau tidak dalam pembiayaan ini 

memerlukan waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak diajukan 

pembiayaan. Selama tiga hari tersebut digunakan oleh 

pihak KJKS Harapan Surabaya melakukan survey 

terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan dengan 

tujuan memastikan data yang dicatat sesuai dengan yang 

ada. Survey dilakukan oleh bagian pemasaran dengan cara 

mendatangi lokasi untuk bertemu dengan yang 

mengajukan pembiayaan dan melakukan pencatatan yang 

sesungguhnya.  

Setelah proses survey dilakukan dan mendapatkan 

data yang representatif dari anggota maka proses 

selanjutnya adalah melakukan rapat untuk menentukan 

apakah pembiayaan disetujui atau tidak. Apabila 

pembiayaan disetujui maka perlu memperhatikan jumlah 

yang akan diberikan atau dicairkan dalam pembiayaan 

berdasarkan data yang diperoleh waktu melakukan 

survey sehingga didapatkan jumlah yang sesuai dengan 

kemampuan dari anggota. Persetujuan pembiayaan ini 

adalah hasil dari rapat yang dilakukan oleh bagian 

administrasi/keuangan, pemasaran yang sekaligus sebagai 

petugas survey, dan manajer selaku yang 

bertanggungjawab dalam proses pembiayaan. 
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Proses selanjutnya setelah disetujui oleh pihak KJKS 

Harapan Surabaya maka bagian administrasi/keuangan 

memberikan informasi melalui telepon atau jika tidak 

dapat komunikasi maka bagian pemasaran mendatangi 

anggota untuk memberitahukan bahwa pengajuan 

pembiayaannya disetujui dan selanjutnya agar sah maka 

dilakukan proses akad yang dilakukan di kantor KJKS 

Harapan Surabaya. Selanjutnya anggota datang ke kantor 

dan melakukan proses akad sesuai dengan jenis 

pembiayaan yang diajukan. Akad tersebut berisi mengenai 

jumlah yang dibiayai, jumlah angsuran, jaminan, jatuh 

tempo, dan mengetahui suami/istri/wali, biaya 

administrasi dan beragai macam ketentuan yang 

disepakati bersama. Setelah akad diucapkan dan 

ditandatangani bersama maka uang diserahkan kepada 

anggota. Pesetujuan dalam akad disahkan oleh manajer 

selaku pengelola Koperasi. 
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Prosedur Penagihan dan Pembayaran Angsuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Prosedur Penagihan dan Pembayaran Angsuran 

KJKS Harapan Surabaya 
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Gambar 4.15 Penagihan atas pembiayaan yang telah 

diberikan kepada anggota dicatat oleh bagian keuangan 

sesuai dengan bukti akad yang telah disepakati bersama. 

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki angusuran 

yang masih harus diterima berupa tagihan atau piutang 

setiap bulannya. Prosedur penagihan yang dilakukan 

dengan cara mengelompokkan jumlah tagihan bulanan 

pada semua anggota yang memiliki tagihan yang diurutkan 

sesuai dengan tanggal penagihan setiap bulannya. Prosedur 

yang dilakukan adalah mengingatkan kepada anggota yang 

memiliki pinjaman melalui telepon 5 (lima) hari 

sebelumnya dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa 

anggota memiliki kewajiban angsuran yang harus segera 

dibayar dan agar waktunya tidak mendekati jatuh tempo 

angsuran sehingga anggota dapat mempersiapkan dana 

untuk membayar angsurannya dan kemudian diingatkan 

kembali pada 2(dua) hari menjelang jatuh tempo. Bagi 

anggota yang tidak memiliki telepon atau telepon sedang 

tidak bisa digunakan maka bagian pemasaran melakukan 

kunjungan ke rumah anggota untuk mengingatkan tentang 

jatuh tempo angsurannya sekaligus mengecek angsuran 

yang masih outstanding. 

Mekanismenya pembayaran angsuran dapat 

dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu melalui pembayaran 

langsung ke kantor atau melalui transfer ke rekening yang 

disediakan oleh KJKS Harapan Surabaya. Mekanisme 

pembayaran angsuran dengan cara datang langsung dengan 

cara mengisi slip setoran sesuai dengan jumlah yang akan 
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dibayarkan dan kemudian membubuhkan tanda tangan 

anggota selanjutnya diserahkan kepada kasir/teller (dalam 

hal ini bagian administrasi/keuangan) untuk divalidasi 

dengan menerima pembayaran angsuran tersebut dengan 

menerima uang tunai dan ditandatangi oleh adminsitrasi 

keuangan yang bersangkutan dan membubuhkan stempel 

KJKS Harapan Surabaya bahwa telah divalidasi dan 

diterima uangnya sehingga sah. Kemudian angsuran 

tersebut dikumpulkan setiap harinya dan dikontrol oleh 

manajer pada setiap harinya agar tidak terjadi kesalahan 

jumlah riil dan nominal yang tercantum pada slip setoran. 

Seanjutnya bukti slip setoran copy diberikan kepada 

anggota dan yang asli disimpan oleh KJKS Harapan 

Surabaya untuk disimpan sebagai bukti transaksi 

terjadinya angsuran oleh anggota. 
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Sistem Akuntansi Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Sistem Akuntansi Pembiayaan KJKS Harapan Surabaya 

 

Gambar 4.16 Bukti transaksi berupa akad yangsudah 

dilakukan dalam memberikan pembiayaan kepada anggota 

dicatat kedalam jurnal komputer secara langsung setelah 

bukti tersebut disetujui atau sudah sah. Selain itu bukti 

angsuran (dalam hal ini menggunakan slip setoran karena 

pada KJKS Harapan Surabaya tidak menggunakan kartu 
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angsuran maupun slip angsuran) dicatat juga langsung 

menggunakan software yang ada pada komputer. 

Kegiatan tersebut dikontrol oleh manajer setiap 

harinya untuk memastikan bahwa uang yang ada sesuai 

dengan catatan, hal ini dilakukan agar setiap hari tidak 

terjadi kesalahan perhitungan. Semua bukti transaksi yang 

berhubungan dengan prosedur pembiayaan disimpan ke 

odner yang diurukan menurut tanggal transaksi, untuk 

bukti transaksi berupa akad pembiayaan, bukti slip 

setoran dipisah tersendiri sehingga mudah untuk 

mencarinya apabila dibutuhkan. 
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Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 

Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan KJKS Harapan 

Surabaya 

 

 

Gambar 4.17Sistem akuntansi yang digunakan dalam 

pelaporan keuangan dilakukan secara umum sesuai dengan 

sistem akuntansi pada umumnya. Semua bukti Transaksi 

dicatat ke dalam Jurnal harian untuk transaksi yang 

berhubungan dengan transaksi tunai maupun non tunai 

seperti penyusutan aktiva yang dimiliki, jurnal tersebut 

kemudian masuk ke dalam pencatatan buku besar  sesuai 

dengan akun-akun yang ada dalam KJKS Harapan Surabaya, 
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selanjutnya terdapat semua saldo atas nama-nama akun 

sehingga terbentuk neraca saldo. Neraca saldo tersebut 

kemudian ditambah dengan akun penyesuaian terhadap harta 

yang dimiliki oleh KJKS Harapan Surabaya dan selanjutnya 

dapat dibuat laporan keuangan berupa laporan Sisa Hasil 

Usaha, Perubahan Modal, Neraca, dan Arus kas. 

Laporan Keuangan tersebut dapat dibuat secara 

bulanan, tiga bulan, enam bulan dan tahunan. Untuk laporan 

keuangan tahunan dibuat secara menyeluruh dan selanjutnya 

dipertanggungjawabkan kepada anggota KJKS Harapan 

Surabaya sebagaimana menjadi kewajiban pengurus dan 

pengelola KJKS Harapan Surabaya untuk memberikan laporan 

usaha kepada anggotanya. Proses pencatatan sampai pada 

pelaporan keuangan ini selalu mendapat pengawasan dari 

manajer selalu penanggung jawab dalam pengelolaan koperasi 

sehingga sebelum bukti transaksi itu sah maka tidak dapat 

dilakukan dalam catatan akuntansi, sehingga apabila sudah 

terbentuk laporan keuangan maka semua bukti transaksi 

harus sudah sah. Selanjutnya KJKS Harapan Surabaya 

memberikan laporan keuangan kepada Dinas Koperasi yang 

menaunginya yaitu Dinas Koperasi Jawa Timur sebagai bentuk 

pelaporan keuangan tahunan. Semua bukti dalam pelaporan 

keuangan disimpan dalam file agar tidak hilang maka 

dilakukan backup data ke dalam Flash Disk jika semua sudah 

selesai dan disetujui oleh Rapat Anggota. Pada saat membuat 

laporan keuangan, KJKS Harapan Surabaya juga membuat 

laporan tentang kinerja koperasi yang menunjukkan tingkat 
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kesehatan operasional KJKS Harapan Surabaya setiap 

bulannya sesuai dengan SOP yang diberlakukan. 

Sistem Pengendalian Internal 

Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 

Struktur Organisasi KJKS Harapan Surabaya 
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Sistem Pengawasan Sesuai SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 
Sistem Pengawasan 

 
 

Gambar 4.19 Sistem Pengawasan secara umum pada 

KJKS Harapan Surabaya sesuai dengan yang ada pada Standar 

Operating Procedure (SOP) dengan rincian sebagai berikut : 

Pengawasan Melekat dilakukan melalui : 

a. Struktur organisasi yang jelas 

b. Perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis 

c. Adanya rencana kerja/sasaran yang harus dicapai 

d. Prosedur dan pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang 

jelas 

e. Pembinaan SDM secara terus menerus. 
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Pengawasan Fungsional dilakukan melalui : 

1. Sistem Laporan  

Laporan Bulanan, disampaikan tanggal 15 setiap 

bulannya, terdiri dari Ikhtisar Keuangan (Neraca & 

Laba/Rugi perbandingan 2 bulan antara target dengan 

realisasi), Laporan Realisasi Pemberian Pembiayaan dan 

Kolektabilitas, Bukti pembayaran bagi hasil/angsuran 

pembiayaan. 

Laporan Semester, disampaikan tanggal 15 setiap 

bulan Juli (untuk periode Jan s/d Juni) & bulan Januari 

(untuk periode Juli s/d Desember). Laporan Semester 

terdiri dari Evaluasi Rencana Kerja (Laporan Target & 

Realisasi selama 6 bulan/1 semester). Tanggapan Terhadap 

Realisasi Dana Pihak Ketiga, Masalah-masalah lain 

Laporan Tahunan, disampaikan tanggal 15 setiap 

bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Rencana Kerja 

Tahunan, disampaikan tanggal 15 setiap bulan Januari.  

Laporan Rencana Kerja Tahunan merupakan rencana 

kerja tahunan secara kualitatif dan kuantitatif. 

2. Sistem Otoritas (fungsional), pemberian limit 

(kewenangan) 

Untuk effektifitas operasional, maka perlu diatur 

limit komite pembiayaan dan limit penarikan rekening di 

bank, yang diatur, disesuaikan dengan kapasitas/kondisi 

dan jumlah Asset serta risiko KJKSHarapan Surabaya 

yang harus dituangkan dalam prosedur/ketentuan 

tersendiri yang ditandatangani oleh Pengurus. 
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3. Auditing atau pemeriksaan (terkait dengan SOP &  Sistem 

prosedur)  

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh aspek 

dengan cara perhitungan tingkat kesehatan serta bukti-

bukti yang mendukung. 

 

Sistem Pengendalian Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Sistem Pengendalian Internal KJKS Harapan Surabaya 
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Gambar 4.20 Pengendalian Internal yang dilakukan 

oleh Manajer KJKS Harapan Surabaya selaku 

penanggungjawab pengelolaan operasional koperasi 

dilakukan pada seluruh staf atau karyawan sebagai 

pengelola koperasi yang diberikan amanah oleh Rapat 

Anggota. 

Bagian Administrasi/Keuangan 

KJKS Harapan Surabaya tidak memiliki jumlah 

karyawan yang banyak dan jumlahnya terbatas sehingga 

pekerjaan yang dilakukan biasanya dirangkap.Pada bagian 

administrasi/keuangan ini memegang peran yang sangat vital 

dengan bertanggungjawab terhadap semua transaksi mulai 

dari simpan-pinjam sampai pada pelaporan 

keuangan.Pengendalian Internal yang dilakukan oleh manajer 

pada bagian administrasi/keuangan melalui catatan kas tidak 

dilakukan setiap hari menyesuaikan sedikit banyaknya 

terjadinya transaksi secara tunai.Pemeriksaan Kas paling 

lama dikontrol setiap hari ketiga dan hari terkahir sebelum 

libur sehingga ada dua kali pengecekan terhadap catatan kas 

dalam satu minggu.Pemeriksaan yang dilakukanadalah yang 

dicatat ke dalam komputer dengan bukti transaksi yang ada 

apakah sudah sesuai atau tidak. 

Bukti transaksi setoran dan penarikan juga diperiksa 

oleh manajer untuk memastikan bahwa setiap transaksi 

sudah divalidasi sesuai dengan prosedur yang ada sehingga 

bukti transaksi dikatakan sah dan legal.Bukti transaksi 

untuk slip setoran harus ada validasi dari bagian 

administrasi/keuangan sebagai tanda bahwa transaksi telah 
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dijalankan. Pada bukti transksi slip setoran tidak 

menggunaka tanda nomor bukti transaksi melainkan hanya 

validasi dari bagian keuangan dan tanggal transaksi. Pada 

slip atau tanda penarikan simpanan terdapat nomor bukti 

transaksi yang sudah ada pada saat bukti transaksi itu dibuat 

atau dicetak sehingga dapat dilihat jumlah bukti transaksi 

yang telah divalidasi dan belum.  

Catatan atas angsuran dari anggota diperiksa kembali 

dengan bukti transaksi slip setoran yang sudah diperiksa 

yang sudah divalidasi disesuaikan dengan catatan angsuran 

selama satu minggu yang sudah direkap oleh bagian 

administrasi keuangan, manajer memastikan semuanya sesuai 

dengan rekapitulasi mingguan dengan catatan kas yang 

ada.Pencatatan pengeluaran operasional seperti biaya 

transportasi pemasaran, biaya penagihan, biaya 

telekomunikasi, biaya air, biaya listrk dan sebagainya 

menyesuaikan bukti yang ada dan dilakukan pada saat bukti 

tersebut ada dengan melihat tren kewajaran pada 

pengeluaran bulan-bulan sebelumnya. 

Laporan simpan pinjam merupakan rekapitulasi dari 

catatan atas angsuran dan setoran dari anggota yang dibuat 

oleh bagian keuangan berdasarkan data atau bukti transaksi 

yang dicatat pada buku tersendiri yang kemudian direkap 

dalam catatan komputer sehingga data yang diperoleh atau 

disajikan harus sama dengan bukti transaksi, tugas manajer 

memastikan laporan simpan pinjam selama satu minggu 

tersebut harus sesuai semuanya. Kegiatan tersebut dilakukan 

rutin setiap minggunya sehingga pada akhir bulan akan 
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diketahui seluruh jumlah omzet yang kemudian dihitung 

pajak untuk dibayarkan kepada Kas Negara. 

Selanjutnya adalah pemeriksaan atau pengawasan yang 

dilakukan selama membuat laporan keuangan terutama pada 

laporan keuangan bulanan karena untuk menghitung atas 

jasa simpanan dari anggota yang memiliki simpanan maupun 

angsuran yang mengalami kolektabilitas.Kegiatan ini 

dilakukan setiap bulan untuk memastikan bahwa laporan 

yang disusun sudah sesuai dengan prosedur. Begitu juga 

persiapan yang dilakukan untuk membuat laporan keuangan 

tahunan yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan 

kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan. Manajer 

memeriksa kembali secara keseluruhan atas laporan yang 

dibuat oleh bagian keuangan dan memastikan laporan yang 

dibuat sudah sesuai dengan bukti transaksi dan perhitungan 

yang ada sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak 

merugikan anggota. 

Pengendalian internal terhadap otorisasi dari bagian 

keuangan ini adalah memastikan kembali tugas dan 

kewajiban yang dijalankan oleh bagian keuangan bahwa yang 

dilalkukan tidak melanggar SOP yang berlaku.Pemerikasaan 

terhadap otorisasi ini dilakukan pada setiap bukti transaksi 

yang divalidasi oleh bagian administrasi/keuangan dengan 

memastikan bahwa secara prosedur otoritas yang menjadi 

kewenangan bagian keuangan tidak dilanggar.Jika semua 

pemeriksaan ini sudah benar secara otorisasi dan catatan 

beserta bukti transaksinya, maka pemeriksaan sudah selesai. 

 



BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

151 

Bagian Pemasaran 

Bagian pemasaran merupakan unjung tombak dalam 

menjalankan operasional koperasi dalam mendapatkan 

omzet.Pengendalian terhadap bagian pemasaran adalah 

melihat laporan kunjungan kepada anggota dalam rangka 

memasarkan produk yang ada pada KJKS Harapan Surabaya. 

Laporan ini dilihat dengan menyesuaikan antara jadwal yang 

sudah dibuat untuk kunjungan dengan hasil laporan yang 

sudah dibuat dengan cara melihat presensi kehadiran dan 

tujuan kunjuangan. Laporan kemajuan dari bagian pemasaran 

ini dapat dilihat dari sedikit banyak pada perkembangan 

pengajuan permohonan menjadi anggota maupun 

permohonan pembiayaan yang sudah selesai.Kegiatan ini 

dilakukan oleh manajer setiap satu minggu sekali karena 

tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam 

pemeriksaannya. 

Pemeriksaan manajer pada bagian pemasaran yang 

dilakukan setiap hari adalah memeriksa kesesuaian 

pengeluaran baiaya dari bagian keuangan dalam rangka 

operasional kunjungan kepada anggota yang memerlukan 

biaya transportasi dan biaya lainnya yang ditunjukkan oleh 

bagian pemasaran dengan bukti transaksi dengan 

menilaitingkat kewajaran atas pengeluaran tersebut. 

Bagian pemasaran ini juga merangkap untuk 

melakukan penagihan ke rumah anggota jika anggota tidak 

dapat datang dalam membayar angsuran.Maka yang 

dilakukan manajer adalah memeriksa laporan penagihan 

dengan bukti angsuran yang divalidasi oleh bagian 
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administrasi/keuangan bahwa telah terjadi transaksi 

pembayaran angsuran dari anggota.Bukti angsuran tersebut 

harus ada jika memang sudah dilakukan penagihan oleh 

bagian pemasaran.Jumlah dan bukti harus sesuai dengan 

yang diterima oleh bagian yang telah disetor pada bagian 

administrasi keuangan.Kegiatan ini dilakukan oleh manajer 

hanya pada saat bagian pemasaran melakukan penagihan. 

 

2. Uji Validitas Data 

a. Uji Kredibiltas 

Uji kredibilitas merupakan uji validitas data secara 

internal.Pada uji kredibilitas ini dilakukan pada data yang 

berhubungan dengan sistem akuntansi dan pengendalian 

internal. Uji validitas ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang diperoleh dengan cara 

wawancara dengan data yang dikumpulkan dengan cara 

dokumentasi. Hasil dari uji kredibilitas ini menunjukkan 

bahwa informasi yang digali melalui wawancara dengan 

dokumentasi terlihat adanya hal sama mengenai berbagai 

macam bukti transaksi dan metode pengendalian internal 

yang dilakukan meskipun ada mekanisme kebijakan dalam 

penerapan pengendalian internal. Secara keseluruhan data 

yang diperoleh adalah sesuai dengan pengamatan dan 

dokumentasi yang dilakukan sehingga data dikatakan valid 

secara internal dari KJKS Manfaat dan KJKS Harapan 

Surabaya. 
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b. Uji Transferability 

Uji validitas data dengan menggunakan uji 

transferability digunakan untuk menguji secara eksternal. 

Uji transferability ini dilakukan dengan cara membuka forum 

untuk diskusi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi 

berupa data yang telah diperoleh dapat dikomunikasikan 

atau ditransfer kepada orang lain sehingga dapat memahami 

data yang diperoleh. Hasil dari uji validitas eksternal ini 

menunjukkan adanya kesesuaian pada data yang 

dikumpulkan dari KJKS Manfaat dan KJKS harapan 

Surabaya dengan pemahaman para peserta diskusi, dalam hal 

ini informasi data yang telah disampaikan pada saat diskusi 

dapat dipahami oleh peserta diskusi dan dapat digunakan 

sebagai data untuk melakukan analisa. 

c. Uji Dependability 

Uji validitas data dengan menggunakan uji 

dependability ini tujuannya adalah untuk menguji reliabilitas 

dari data yang sudah terkumpul dengan hasil diskusi dengan 

peserta forum diskusi. Hasil uji valitidas ini dilakukan 

dengan melakukan pengecekan kembali terhadap 

keseluruhan data yang diperoleh serta masukan dari peserta 

diskusi dan mengecek kembali proses pengumpulan data. 

Hasil dari uji validitas ini menunjukkan bahwa selama proses 

pengumpulan data dan diskusi mengenai data yang diperoleh 

sudah reliabel karena dilakukan pengumpulan data dengan 

observasi selama sepuluh hari yang dilakukan pada KJKS 

Harapan Surabaya selama 5 (lima) hari dan di KJKS Manfaat 

selama 5(lima) hari. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan 

mulai dari proses hingga hasil diskusi data dianggap sudah 

reliabel. 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

154 

d. Uji Konfirmability 

Uji validitas dengan menggunakan uji konfirmability 

ini digunakan untuk menguji obyektivitas data yang 

diperoleh dengan cara melakukan uji pada hasil penelitian 

secara empirik dengan membandingkan data yang sudah 

terkumpul dan disepakati pada saat dilakukan diskusi hasil 

pengumpulan data. Pada uji validitas ini menunjukkan 

bahwa data yang diperoleh dengan cara pengembangan teori 

melalui instrument penelitian dengan beberapa penelitian 

terdahulu menujukkan adanya hal yang sama mengenai 

sistem akuntansi meskipun pada studi empirik ini 

menggunakan metode akuntansi forensik. Sedangkan untuk 

data mengenai pengedalian iternal dapat dikatakan sama 

secara mendasar. Validitas ini ditambah dengan hasil diskusi 

dengan peserta forum sehingga dalam hal ini data dapat 

dikatan sudah obyektif karena tidak berdasarkan atas 

keinginan peneliti melainkan hasil dari seluruh uji validitas. 

 

B. Analisa Hasil Penelitian 

1. Desain Akuntansi Anti Korupsi 

Prosedur simpanan dan prosedur pembiayaan pada KJKS 

Manfaat dan KJKS Harapan surabaya relatif sama. Pada prosedur 

simpanan dimulai dengan tahap pendaftaran anggota hingga proses 

setoran awal dan setoran lanjutan yang dilakukan bulanan dengan 

nominal yang sudah disepakati dalam akad. Pada prosedur 

pembiayan juga demikian yang diawali dengan permohonan 

pembiayaan yang diajukan oleh anggota kemudian dilakukan 
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survey dan selanjutnya pada proses pencairan dana pembiayaan. 

Pada prosedur tersebut semua bukti transaksi disimpan yang 

digunakan sebagai data internal masing-masing koperasi. 

Sistem akuntansi yang diterapkan pada KJKS Manfaat dan 

KJKS Harapan Surabaya selalu menggunakan dasar bukti transaksi. 

Bukti transaksi tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan 

menurut jenis transaksi seperti transaksi simpan pinjam dengan 

kata lain sebelum pencatatan telah dilakukan pengelompokan 

sesuai jenis transaksi dan jenis akun yang ada. Hal ini sesuai dengan 

definisi (Afkar, 2015) bahwa akuntansi merupakan proses 

mengindentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan 

pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut (American Accounting 

Assosiation, dalam Afkar 2015) dan Akuntansi adalah seni 

pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan 

dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian 

yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-

hasilnya (American Institute of Certified Public Accountant, dalam 

Afkar 2015). 

Sistem akuntansi simpanan pada KJKS Manfaat dan KJKS 

Harapan Surabaya menggunakan bukti transaksi berupa 

pendaftaran anggota, akad simpanan dan slip setoran. Pada bukti 

transaksi dari pendaptaran anggota ini berisi tentang identitas diri 

dari calon anggota yang kemudian menjadi anggota yang 

didalamnya terdapat tandatangan anggota terdaftar. Secara 

akuntansi bukti pendaftaran anggota ini tidak dapat dinilai dengan 

satuan uang sehingga bukti transaksi ini hanya sebagai bukti 
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pendukung bahwa telah ada penambahan anggota. Selanjutnya 

bukti transaksi akad simpanan sesuai dengan jenis simpanan yang 

dipilih anggota berisi tentang berbagai macam 

persyaratanmengenai simpanan mulai dari setoran awal, setoran 

bulanan, sampai perhitungan jasa simpanan pada KJKS Manfaat 

dan KJKS Harapan Surabaya dengan persetujuan dari Manajer. 

Bukti transaksi akad ini juga dijadikan sebagai bukti pendukung, 

sedangkan untuk pencatatan akuntansinya menggunakan bukti 

transaksi berupa slip setoran. 

Mulyadi (2001) dalam sistem akuntansi perlu didesain bukti 

transaksi yang dapat mewakili transaksi yang dimaksud sesuai 

dengan jenis transaksi yang terjadi misalnya bukti transaksi 

kwitansi, nota, faktur dan sebagainya yang didalamnya harus beisi 

kolom-kolom sesuai dengan definisi yang dibutuhkan. Pada KJKS 

Manfaat dan KJKS Harapan Surabaya dalam hal bukti transaksi 

setoran hampir sama yaitu terdapat Nama masing-masing KJKS di 

pojok kiri atas, kolom tanggal, Nama penyetor, nominal, keterangan 

setoran, keterangan, kemudian validasi kolom tanda tangan oleh 

penyetor dan kasir. Perbedaannya terletak pada fungsinya, pada 

KJKS Manfaat bukti slip setoran ini hanya digunakan untuk 

setoran simpanan saja sedangkan pada KJKS Harapan Surabaya 

bukti slip setoran ini selain untuk setoran simpanan juga 

digunakan untuk jenis pembayaran angsuran. Pada KJKS manfaat 

untuk tanda setoran angsuran menggunakan slip tersendiri yaitu 

slip angsuran.  

Semua bukti transaksi tersebut selain divalidasi 

menggunakan tanda tangan juga divalidasi dengan menggunakan 

stempel. Selanjutnya berdasarkan bukti transaksi tersebut dicatat 
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pada buku jurnal melalui catatan manual dan komputer untuk 

KJKS Manfaat sedangkan pada KJKS Harapan Surabaya langsung 

dicatat pada jurnal melalui komputer. Selanjutnya catatan tersebut 

dicatat kedalam bukti buku pembantu simpanan yang berisikan 

masing-maisng nama anggota dengan jumlah nominal yang sesuai 

dengan slip setoran. Pada buku pembantu setoran simpanan ini 

setiap hari uang yang disetor masuk ke dalam kas yangselalu 

dikontrol oleh manajer setiap harinya pada KJKS Manfaat, 

sedangkan pada KJKS Harapan pada hari ketiga dan hari terkahir 

sebelum libur sabtu dan minggu. 

Pada sistem akuntansi penarikan dana terlihat sedikit 

perbedaan antara KJKS Manfaat dengan KJKS Harapan Surabaya 

namun bisa saja perbedaan ini menjadikan salah satu sistem dari 

masing-masing KJKS menjadi lebih baik. Perbedaanya adalah 

terletak pada bukti transaksi penarikan yaitu menggungakan slip 

pengambilan atau tanda penarikan simpanan. Pada KJKS Manfaat 

menggunakan slip pengambilan yang bentuk slip pengambilannya 

berisi nama penarik dana, alamat, jumlah nominal, tanggal, 

keterangan serta validasi tanda tangan dari penarik dana tetapi 

tidak ada nomor bukti transaksi yang digunakan dalam slip 

pengambilan tersebut, sedangkan pada KJKS Harapan surabaya 

pada slip pengambilan atau tanda penarikan setoran  selain berisi 

yang telah disebutkan sebelumnya ditambah lagi dengan nomor 

bukti transaksi pada tanda penarikan yang sudah tercetak secara 

langsung pada saat pemesanan slip tanda penarikan sehingga sudah 

tidak dapat diubah urutan dari  nomor tersebut karena sudah urut 

dan tercetak dalam slip penarikan. 
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Pada sistem akuntansi pembiayaan juga menerapakan hal 

yang sama yaitu menggunakan bukti transaksi. Bukti transaksi 

yang digunakan adalah akad pembiayaan sesuai dengan jenis 

pembiayaan yang diambil dengan isi akad berupa jumah nominal 

yang dibiayakan, biaya administrasi, jumlah angsuran, jamnian, dan 

biaya lainnya yang ada dalam akad. Bukti akad pembiayaan 

transaksi ini digunakan oleh KJKS Manfaat dan KJKS Harapan 

Surabaya sebagai bukti transaksi terjadinya pembiayaan dan bukti 

ini disimpan oleh pihak KJKS. Sedangkan bukti pembayaran biaya 

administrasi oleh anggota yang melakukan permohonan 

pembiayaan menggunakan kwitansi. Selanjutnya bukti transaksi 

yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat ke dalam jurnal catatan 

harian berupa buku pembatu piutang atas nama anggota yang 

melakukan permohonan pembiayaan. Setelah terkumpul semua 

catatan maka dapat dibuat laporan atas pembiayaan yang diberikan 

selama satu bulan atau beberapa bulan sesuai permintaan manajer. 

Pencatatan secara akuntansi ini yang memiliki otoritas pada 

KJKS Manfaat adalah bagian administrasi/keuangan sedangkan 

bagian teller hanya melakukan pencatatn transaksi pada saat 

terjadi serah terima uang dengan berbagai bukti transaksi yang 

sesuai sehingga yang tercatat adalah pada kas secara harian yang 

setiap harinya dikontrol jumlahnya oleh Manajer. Pencatatan 

transaksi dengan menggunakan bukti transaks yang dilakukan oleh 

bagian keuangan adalah sebagai catatan lanjutan untuk melakukan 

rekap terhadap semua transaksi yang terjadi sehingga dapat 

dikelompokkan pada setiap jenis laporan. Pada sistem akuntansi 

pembiayaan dengan berdasarkan bukti-bukti transaksi pembiayaan 

maka dapat dibuat laporan pembiayan.  
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Pada KJKS Harapan surabaya pencatatan akuntansi ini 

dilakukan oleh bagian administrasi keuangan, semua pencatatan 

baik kas secara harian maupun berdasarkan berbagai macam bukti 

transaksi mulai dari simpan pinjam, biaya operasional dan 

sebagainya. Pencatatan yang dilakukan oleh bagian administrasi 

keuangan ini dilakukan karena keterbatasan staf sehingga manajer 

mamberikan otoritas pencatatan transaksi pada bagian 

administrasi keuangan dengan pengawasan dari Manajer. 

Pencatatan pada buku pembantu, kas, biaya operasional dan 

sebagainya tersebut secara otomatis sudah terbentuk pada catatan 

berikutnya yaitu neraca saldo yang menyajikan saldo setiap nama 

anggota yang memiliki simpanan. Selanjutnya berdasarkan catatan 

tersebut dapat dibuat laporan bulanan untuk simpanan maupun 

pembiayaan sehingga dapat dibuat laporan simpan pinjam maupun 

laporan keuangan bulanan. Sistem yang digunakan pada KJKS 

Manfaat dana KJKS harapan Surabaya relatif sama dalam 

pelaporannya. Bukti transaksi asli atau lembar pertama disimpan 

oleh pihak KJKS sedangkan bukti transaksi copy atau lembar 

kedua diserahkan kepada anggota. Selanjutnya bukti transaksi 

tersebut disimpan berdasarkan urutan tanggal transaksi. 

Sistem akuntansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh 

KJKS Manfaat dan KJKS Harapan Surabaya adalah sama karena 

sistem pelaporan yang digunakan menyesuaikan dengan SOP yang 

berlaku pada masing-masing KJKS dengan berdasarkan pada sistem 

pelaporan keuangan yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi 

terutama akuntansi koperasi syariah. Pembuatan lapoaran 

keuangan ini dibuat bulanan, tiga bulan, enam bulan, dan satu 
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tahun. Kedua KJKS ini juga membuat laporan analisa kesehatan 

keuangan koperasi. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh kedua KJKS adalah 

berupa laporan sisa hasil usaha, perubahan modal atau jumlah 

simpanan, neraca dan arus kas. Laporan ini 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota melalui Rapat 

Anggota Tahunan. Laporan keuangan yang telah dibuat 

berdasarkan bukti-bukti transaksi dan teah 

dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Rapat Anggota 

Tahunan berkasnya disimpan berdasarkan urutan tahun 

pembuatan laporan. Hal ini dilakukan agar berkas dan file laporan 

tidak hilang dan dijadikan sebagai bukti laporan jika sewaktu-

waktu ada audit lanjutan. Meskipun secara tidak langsung proses 

audit telah dilakukan setiap bulan melaui pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Manajer. 

Menurut Mulyadi (2001) organisasi formulir yang 

berhubungan dengan bentuk formulir dengan berbagai desain 

metode penyimpanan dilakukan dengan sistem yang dibuat dan 

dijalankan. Semua kegiatan mengenai tata cara pengisian form 

seperti slip penarikan, setoran dan sebagainya telah dilakukan 

sesuai dengan prosedur dan otoritas yang ada sehingga dapat 

dikatakan organsisai formulir ini berjalan dengan sistem akuntansi 

yang digunakan. Selanjutnya mengenai bukti transaksi telah 

digunakan kemudian disimpan menurut urutan tanggal transaksi 

disesuaikan dengan jenis bukti transaksi telak dilakukan oleh KJKS 

Manfaat dan KJKS Harapan surabaya. 

Sistem akuntansi simpan pinjam yang diterapkan pada KJKS 

manfaat dan KJKS Harapan Surabaya memiliki desain sistem yang 
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hampir sama dengan operasional staf yang berbeda karena 

keterbatasan staf yang ada sehingga pelaksanaan sistem menjadi 

lebih fleksibel dengan tetap ada pengawasan dari Manajer. 

 

2. Sistem Pengendalian Internal 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat  

Sistem pengendalian Internal yang dilakukan oleh KJKS 

Manfaat dimulai dari sisstem pencatatan akuntansi yang 

berdasarkan bukti transaksi yang ada. Fungsi pengendalian internal 

ini dilakukan oleh manajer selaku penanggungjawab pengelolaan 

koperasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

terjadinya tindakan yang merugikan koperasi. Prosedur 

pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan 

karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian 

manajemen dapat tercapai (Mulyadi, 2001) prosedur pengendalian 

internal tersebut melaui wewenang atau otorisasi, pembagian 

tugas, dokumen dan catatan, pemeriksaan secara independen 

terhadap kinerja, keamanan terhadap aset yang dimiliki. 

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh KJKS 

Manfaat ini lebih menekankan kepada ketaatan staf terhadap SOP 

yang berlaku.  Secara keseluruhan manajer melakukan pemeriksaan 

terhadap wewenang atau otoritas yang diberikan kepada setiap 

karyawan atau staf dibawahnya. Pengecekan wewenang atau 

otoritas ini dilakukan  pada pemeriksaan bukti transaksi seperti 

validasi atas bukti setoran, bukti angsuran, bukti pengambilan, 

akad simpanan maupun pembiayaan, sampai pada laporan 

keuangan. Manajer memastikan bahwa otoritas yang diberikan 
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untuk setiap pekerjaan tidak dilanggar dengan melakukan 

pengecekan bukti transaksi tersebut setiap hari yang dilakuka pada 

saat menjelang jam kerja selesai minimal setengah jam sebelum 

pulang kerja. Pengecekan terhadap wewenang ini diberlakukan 

pada setiap staf yang ada yaitu teller/kasir, keuangan, dan 

pemasaran. Dipastikan semuanya tidak ada yang melangar SOP 

yang telah ditetapkan.  

Pembagian tugas juga telah ditetapkan sebelumnya melalui 

deskripsi tugas, namun dalam perjalanan operasional karena tidak 

banyak staf yang terbagi secara spesifik maka terkadang tugas yang 

tidak menjadi tanggungjawabnya menjadi tanggungjawabnya 

untuk diselesaikan sehigga menjadikan kuranng spesifik, akan 

tetapi pengendalian internal yang dilakukan oleh Manajer tetap 

mengacu kepada terselesaikannya tugas yang dibebankan dengan 

tidak melanggar otoritas. Adapun pembebanan tugas yang tidak 

semestinya menjadi tugas masing-masing staf adalah sudah 

sepengetahuan manajer sehingga dapat dikerjakan pekerjaan 

tersebut. Pengecekan tugas melalui wewenang dan pembagian 

tugas ini sebenarnya adalah suatu tindakan preventif yang 

dilakukan oleh Manajer untuk menghindari adanya 

penyalahgunaan wewenang dan tugas yang telah dibebankan. 

Tindakan preventif yang dilakukan mengenai wewenang dan 

pembagian tugas berupa pekerjaan yang brhubungan dengan 

teller/kasir seperti pencatatan transaksi harian, laporan kas harian 

dengan jumlah nominal serta pengelompokan uang berdasarkan 

nilai nominalnya dilakukan setiap hari sehingga dapat dilihat 

kinerjanya. Selain itu bagian keuangan yang juga melakukan 

rekapitulasi atas simpanan dan pembiayaan dari anggota yang 
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dapat dilaporkan pada manajer setiap minggu atau bulanan. 

Selanjutnya juga mengenai tugas pada bagian pemasaran yang 

melakukan tugas survey dan melakukan penagihan dapat 

dilihatdari laporannya setiap ada kegiatan. 

Tindakan preventif selanjutnya adalah dengan 

memperhatikan staf atau karyawan terhadap rasa nyaman dalam 

bekerja yaitu dengan cara memberikan gaji minimal sesuai dengan 

jabatan dengan mengikuti aturan dari pemerintah mengenai upah 

minimum setiap daerah dengan tujuan untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti korupsi atas aset koperasi karena 

adanya peluang dan kebutuhan yang banyak dari staf.  

Pemeriksaan dokumen atau bukti-bukti transaksi dilakukan 

setia hari seperti bukti transaksi setoran, pengambilan, angsuran, 

pembiayaan, simpanan dan butki-bukti transaksi lainnya seperti 

kwitansi. Pengecekan terhadap dokumen melalui bukti transaksi 

ini merupakan tindakan detektif dengan mencocokkan data 

dokumen dengan catatan yang ada dimana secara bukti transaksi 

sudah divalidasi sesuai dengan otoritas yang berlaku. Pengecekan 

dokumen ini sebenarnya dilakukan oleh bagian keuangan terlebih 

dahulu dengan memastikan jumlah catatan dan dokumen adalah 

sama setiap harinya. Selanjutnya tugas manajer adalah memeriksa 

catatan yang dilakukan oleh bagian keuangan. 

Pemeriksaan terhadap catatan dengan dokumen ini dilakukan 

dengan maksud tindakan detektif  untuk mengetahui catatan yang 

dilakukan oleh bagian yang memiiliki otoritas pencatatan keuangan 

sehingga yang dicatat adalah benar dan berdasakan bukti yang ada. 

Tujuan tindakan detektif ini secara mendasar tidak digunakan 

untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk lebih menertibkan 
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dalam proses pencatatan agar tetap akuntabel. Pemeriksaan ini 

sekaligus untuk memastikan keamanan aset koperasi dan melihat 

kinerja masing-masing bagian. Adapun jika terjadi indikasi adanya 

kecurangan yang dilakukan oleh staf maka akan ditindaklanjuti 

dengan tindakan represif sesuai dengan tingkat kesalahan yang 

dilakukan. 

Manajer melakukan pengecekan terhadap catatan kas setiap 

hari dengan menyesuaikan laporan yang diterima. Sedangkan 

pengecekan terhadap laporan survey, laporan simpan pinjam 

dilakukan tidak setiap hari, karena laporan kas harian sudah 

mencerminkan laporan yang lainnya sehingga laporan kas harian 

yang diperiksa setiap hari merupakan tindakan pencegahan 

terhadap kemungkinan terjadinya tindakan curang. Pemeriksaan 

kas setiap hari ini dilakukan dengan memastikan bahwa bukti 

transaksi yang ada harus sudah sah atau terdapat validasi mulai 

tanggal dan tanda tangan sampai stempel kemudian juga harus 

sesuai dengan catatan yang ada. Kegiatan tersebut dilakukan setiap 

hari dan harus sama catatannya meskipun harus dilakukan jam 

lembur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyadi (2001) bahwa 

penendalian secara administratif akan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen dalam prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya sehingga akan tercipta efisiensi. 

Sampai pada saat sekarang pengendalian internal untk 

tindakan represif dimana telah terjadi kecurangan yang dilakukan 

staf secara sendiri atau bersama yang melibatkan anggota lain tidak 

pernah terjadi, sehingga pada KJKS Manfaat belum pernah 

melakukan tindakan represif dalam bentuk hukuman atau yang 

lainnya terhadap staf begitu juga pengawasan yang dilakukan oleh 
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pengurus terhadap manajer, karena sampai saat ini sejak berdirinya 

KJKS Manfaat pada tahun 2007 jabatan manajer masih dipegang 

oleh orang yang sama, hal ini dikarenakan melalui Rapat Anggota 

manajer tersebut dapat dipercaya dana menjalankan tugasnya 

dengan baik sehingga tetap menjabat sebagai manajer. 

 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Harapan Surabaya 

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh KJKS 

Harapan Surabaya dalam sistem akuntansi pada prinsipnya 

menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang ada pada koperasi 

secara keseluruhan. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh 

pengurus sesuai dengan yang diberlakukan pada SOP mengenai 

sistem pengawasan. Sistem pengawasan ini lebih ditekankan 

kepada manajer selaku penanggungjawab pengeolaan koperasi. 

Manajer bertanggungjawab mengenai seluruh wewenang, aset dan 

kinerja KJKS Harapan Surabaya kepada pengawas. Pengawasan 

terhadap koperasi ini dilakukan dengan cara melekat dan 

fungsional. Pada pengawasan melekat lebih banyak melihat kepada 

visi manajer dalam mengelola koperasi mengenai rencana kerja 

dalam satu bulan, tiga bulan maupun satu tahun dengan 

menunjukkan laporan perkembangan kinerja koperasi. 

Laporan mengenai kinerja koperasi yang diberikan kepada 

pengurus merupakan hasil dari pengendalian internal oleh manajer 

melalui pekerjaan staf dibawahnya sehingga sebelum memberikan 

laporan kepada pengurus yang selanjutnya nanti akan 

dipertanggungjawabkan kepada anggota menalui Rapat Anggota, 

selalu dilakukan pengecekkan terhadap semua pekerjaan. 
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Pengendalian internal pada KJKS harapan Surabaya yang dilakukan 

oleh manajer lebih menekankan kepada kepatuhan terhadap SOP 

yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk dapat 

tercapai tujuan koperasi dengan baik. Meskipun pengendalian 

internal ini lebih menekankan kepada kepatuhan terhadap SOP 

yang berlaku namun ada kebijakan tersendiri pada personalia 

karena mengingat jumlah staf atau karyawan relatif sedikit 

sehingga wewenang dan otoritas terkadang tidak sama dengan 

yang ada pada SOP. 

Pengendalian internal yang dilakukan pada KJKS Harapan 

Surabaya ini terlihat pada otorisasi atau wewenang yang diberikan 

kepada setiap staf. Secara kebetulan staf yang ada adalah 

Administrasi Keuangan dan Pemasaran  dengan tugas masing-

masing sudah dijelaskan pada pembagian tugas. Wewenang yang 

diberikan kepada bagian administrasi keuangan adalah untuk 

mengendalikan terkait dengan pekerjaan yang berhubungan dengan 

keuangan mulai dari pencatatan sampai pada pelaporan. Sedangkan 

bagian pemasaran memiliki wewenang yang berhubungan dengan  

segala bentuk penyampaian informasi tentang semua produk 

koperasi, mendapatkan anggota maupun kerjasama dengan pihak 

lain, maupun survey mengenai anggota dengan disertai laporan 

yang ada. 

Menurut Krismiaji (2005) pengendalian internal merupakan 

Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua 

metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di 

dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data 
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akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan 

Pada KJKS Harapan Surabaya sesuai dengan struktur 

organisasinya telah mendelegasikan wewenang menurut jabatan 

staf yang ada seperti bagian administrasi keuangan dan pemasaran. 

Pada bagian administrasi keuangan telah diberikan otorisasi untuk 

melaksanakan kegiatan pencatatan keuangan sampai pada 

pelaporan dengan menggunakan metode pencatatan akuntansi 

koperasi syariah. Pencatatan tersebut berdasarkan bukti-bukti 

transaksi seperti akad simpanan maupun akad pembiayaan, slip 

setoran maupun tanda penarikan, dan kwitansi. Bukti tersebut 

dapat digunakan sebagai pencatatan jika sudah dilakukan validasi 

oleh yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah bagian 

administrasi keuangan. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi 

pada dasarnya sudah dilakukan pengecekan oleh Manajer untuk 

memastikan bahwa data yang tercatum dalam bukti transaksi 

tersebut adalah benar. Manajer melakukan pengecekan terhadap 

semua catatan dengan menyesuaikan bukti transkasi yang ada ini 

dilakukan setiap hari ketiga dan hari terakhir sebelum libur dalam 

minggu yang sama. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan kepada bagian administrasi keuangan dalam 

melakukan pencatatan. 

Tindakan preventif dalam pengendalian internal KJKS 

Harapan Surabaya ini dilakukan dengan cara memberikan 

wewenang kepada setiap staf sesuai dengan deskripsi pekerjaan 

yang ada. Selanjutnya memastikan bahwa otoritas yang diberikan 

dalam melaksanakan pekerjaan tidak dilanggar dengan melakukan 
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pengecekan terhadap catatan dan bukti transaksi yang ada 

termasuk pada bagian pemasaran yang secara otoritas sebenarnya 

sudah diberikan tugas masing-masing pekerjaan akan tetapi 

terkadang terlibat pada penagihan kepada anggota sehingga ini 

berhubungan dengan aset koperasi. 

Pada bukti transaksi yang sudah tidak dapat digantikan 

dengan yang lain adalah bukti transaki untuk tanda penarikan, 

karena pada bukti transaksi tanda penarikan terdapat nomor bukti 

transaksinya yang sudah tercetak dan tidak dapat digantikan 

dengan tulisan tangan maupun stempel. Hal ini merupakan salah 

satu tindakan preventif dalam keakuratan data akuntansi dengan 

bukti transaksi yang digunakan. 

Tindakan preventif lainnya adalah dengan kebijakan 

manajemen dalam menyikapi pekerjaan yang sudah dibagi pada 

masing-masing staf namun masih terjadi pekerjaan yang dirangkap 

atau seharusnya tidak dikerjakan pada bagian lain sehingga 

memerlukan tambahan tenaga dan waktu. Kebijakan yang 

dilakukan sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang tidak sesuai 

dengan prosedur maka Manajer memberikan Gaji yang cukup 

dengan jumlah diatas ketentuan pemerintah mengenaih jumlah 

Upah minimum di suatu daerah.  

Kebijakan dalam meberikan upah yang lebih tinggi ini 

sebenarnya diawali dengan maksud untuk efisiensi biaya 

operasional dengan memiliki jumlah staf yang sedikit. Pilihannya 

adalah ketika dengan jumlah staf yang cukup denga spesifikasi 

pekerjaan tidak rangkap maka gaji yang diberikan relatif sedikit, 

namun ketika dengan jumlah staf yang relatif sedikit maka gaji yang 
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diberikan bisa terkonsentrasi pada satu atau dua staf yang ada 

sehingga sahilnya lebih banyak. Hal yang dilakukan oleh KJKS 

Harapan Surabaya ini seperti pada teori GONE yang pada huruf N 

yaitu Need. Bahwa manusia dapat berperilaku curang salah satunya 

adalah karena adanya peluang selain itu juga faktor dari kebutuhan. 

Sehingga yang dilakukan dalam hal ini adalah menghindari 

ketidaknyamanan staf karena beban kerja yang banyak dengan 

pekerjaan yang rangkap sehingga diantisipasi dengan cara 

memberikan kecukupan pada kebutuhan hidup layak. Namun hal 

ini tidak seluruhnya keputusan dari Manajer melainkan hasil 

kesepakatan pada pengurus koperasi yang dipertanggungjawkan 

pada anggota. 

Menurut Mulyadi (2001) Pengendalian Intern Akuntansi 

dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah 

menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data 

akuntansi. Seperti adanya pemisahan fungsi  dan tanggung jawab 

antar unit organisasi. Sedangkan Pengendalian Administratif dibuat 

untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakkan manajemen(dikerjakan setelah adanya 

pengendalian akuntansi) seperti pemeriksaan laporan untuk 

mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.  

Berdasarkan pemahaman mengenai pengendalian internal 

tersebut dapat diketahui bahwa tujan dari pengendalian internal 

sebenarnya adalah untuk efisiensi serta tercapainya tujuan 

organisasi dengan menjada keamanan aset. Tujuan pengendalian 

internal tersebut tergantung dari lembaga yang menerapkannya. 

Pada KJKS harapan Surabaya dalam menjaga keakuratan data 

akuntansi dan mendorong dipatuhinya kebijakan dalam lembaga 
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maka yag dilakukan adalah pada tindakan detektif. Tindakan 

detektif pada pengendalian internal di KJKS Harapan surabaya 

dalam hal keakuratan data akuntansi dilakukan dengan pengecekan 

terhadap semua laporan yang dibuat oleh bagian asministrasi 

keuangan dan pemasaran dengan catatan yang ada berdasarkan 

bukti transaksi yang sudah divalidasi sesuai otoritas. 

Manajer KJKS Harapan Surabaya melakukan kontrol terhadap 

semua bukti transaksi yang dengan catatan secara manual maupun 

yang ada pada komputer. Pengecekan catatan ni lebih spesifik 

dilakukan pada pencatatan Kas harian, laporan simpan pinjam, biaya 

pengeluaran operasional, laporan bulanan, tiga bulan maupun 

tahunan. Semua jenis laporan yang dibuat dikontrol oleh manajer 

dengan otoritas yang ada. Pengendalian internal yang dilakukan 

pada bukti transaksi adalah dengan melakukan pengecekan otoritas 

pada bukti transaki yaitu memastikan tanda tangan dan stempel 

yang dibubuhkan dalam bukti transaksi tidak salah dan sesuai 

dengan prosedur. 

Tindakan detektif dalam pengendalian internal yang 

dilakukan pada dokmen atau bukti transaksi adalah dengan 

memeriksa semua bukti transaksi setiap minggu dengan melakukan 

pengecekan terhadap semua otoritas yang diterapkan seperti tanda 

tangan dan stempel. Pemeriksaan kas harian dilakukan dengan 

mencocokkan dokumen dengan catatan yang ada beserta jumlah 

uang yang ada. Seperti Mulyadi (2001) dokumen dan catatan 

merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap aset milik 

perusahaan. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap catatan melalui 

bukti transaksi dilakukan pada bukti transaksi setoran dan tanda 



BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

171 

penarikan yang akan meminimalkan peluang terjadinya tindakan 

yang tidka diinginkan. 

Pengendalian yang bersifat represif sebenarya dilakukan untuk 

menindaklanjuti atas tindakan kesalahan atau kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan atau staf dengan bentuk hukuman atau 

yang lainnya. Secara kebetulan tindakan pengawasan atau 

pengendalian internal yang bersifat represif atau korektif ini belum 

pernah terjadi karena staf melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

standar operasional KJKS Harapan Surabaya. Adapun tindakan 

pengendalian represif ini hanya sebatas memberikan peringatan atau 

motivasi kepada seluruh staf agar tidak melakukan tindakan yang 

menyalahi aturan. Pekerjaan tetap dilaksanakan sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan  dengan melihat urgensi kebutuhan terhadap 

penyelesaian pekerjaan. 

 

C. Pembahasan 

1. Desain Akuntansi Anti Korupsi 

Desain merupakan  suatu bentuk, pola, gambaran, rencana 

atas sesuatu yang akan dikerjakan. Mendesain berarti melakukan 

sesuatu untuk mendapatkan bentuk, pola, gambaran maupun 

perencanaan atas sesuatu yang sedang dikerjakan. Pembahasan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana mendesain akuntansi anti 

korupsi, sehingga mendesain akuntansi anti korupsi ini merupakan 

melakukan tindakan untuk mendapatkan bentuk, pola, gambaran 

yang ideal dengan bebagai alat yaitu teori, metodologi, dan data 

yang berhubungan dengan akuntansi dan korupsi sehingga dapat 

dibuat untuk mendesain akuntansi anti korupsi. 
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Penyusunan desain akuntansi anti korupsi ini melewati 

beberapa tahapan yang dimulai dari studi literatur untuk 

mendapatkan gambaran tentang berbagai macam tindakan korupsi 

dengan berbagai motivasi yang mendasarinya. Selanjutnya studi 

tentang akuntansi yang diperoleh dari sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian internal.  Beberapa studi literatur tersebut 

diaplikasikan kedalam latar belakang dan kerangka teori yang akan 

menjadi dasar dalam menjawab permasalahan yang diajukan dan 

akan dibahas dalam pembahasan ini. 

Perlu dipahami dahulu bahwa peranan akuntansi dalam 

kegiatan usaha dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan alat 

evaluasi hasil kegiatan.Akuntansi sebagai alat perencanaan dapat 

terlihat apabila manajemen ingin mengetahui berapa jumlah uang 

yang harus dibayar, kapan jatuh temponya dan kepada siapa harus 

dibayar ini semuanya dapat diketahui dari catatan akuntansi, selain 

itu juga dapat digunakan untuk perencanaan pedoman 

penganggaran keuangan bagi perusahan pada periode 

berikutnya.Sedangkan akuntansi sebagai alat evaluasi hasil kegiatan 

dapat terlihat apabila manajemen ingin membandingkan antara 

pelaksanaan sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan.Setiap 

kejadian atau peristiwa mengakibatkan adanya perubahan terhadap 

posisi keuangan dari suatu organisasi disebut dengan transaksi. 

Dalam perusahaan transaksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

transaksi intern dan transaksi ekstern (Afkar, 2015) 

Penerapan peranan akuntansi dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada KJKS Manfaat dan KJKS Harapan Surabaya bahwa 

kedua koperasi syariah tersebut menerapkan pernana akuntansi 

dalam perencanaan dapat dilihat melalui perencanaan penerimaan 
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atas piutang dari anggota keoperasi yang memiliki pinjaman. 

Perencanaan ini dapat dilihat dari bukti catatan yang dilakukan oleh 

masing-masing KJKS pada catatan pembiayaan yang 

diberikanmelalui akad pembiayaan dan angsuran yang dicatat ke 

dalam buku pembantu piutang atas nama anggota koperasi yang 

memiliki pinjaman dengan umur piutang atau jatuh tempo tagihan 

yang sudah diketahui. Selain itu juga terdapat pada kewajiban yang 

harus dibayar oleh kedua KJKS ini melalui jumlah simpanan yang 

akan diambil oleh anggota dimana pada saat akan mengambil dalam 

jumlah yang besar maka anggota diharapkan memberitahukan 

terelebih dahulu agar secara administrasi dan kecukupan likuiditas 

kas pada saat itu mencukupi. 

Penerapan peranan akuntansi sebagai alat evaluasi pada kedua 

KJKS dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Evaluasi yang 

dilakukan pada KJKS Manfaat terhadap catatan semua transaksi 

terutama kas dilakukan setiap hari, mulai dari bukti transaksi yang 

sudah divalidasi sampai pada jumlah uang yang ada pada kas harian 

dengan jumlah yang sama kemudian dibuat rekapitulasinya dengan 

mengelompokkan sesuai nilai nominal masing-masing sehingga jelas 

dan terakumulai. Evaluasi ini dilakukan oleh Manajer sebagai 

penanggungjawab pengelolaan koperasi. Sedangkan pada KJKS 

Harapan Surabaya melakukan evaluasi terhadap semua catatan yang 

berhubungan dengan keuangan terutama kas harian yang dilakukan 

setiap hari ketiga dan hari terakhir sebelum libur pada minggu yang 

sama namun tidak melakukan rekapitulasi terhadap uang kas sesuai 

dengan nominal masing-masing hanya dengan cara menjumlahkan 

uang yang ada kemudian menyesuaikan dengan bukti transaksi yang 
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sudah divalidasi. Evaluasi ini juga dilakukan oleh Manajer selaku 

penganggungjawab operasional koperasi. 

Pengendalian internal pada KJKS Manfaat dan KJKS harapan 

surabaya pada penerapan peranan akuntansi pada dasarnya sama 

yaitu mngacu kepada ketaatan dalam pelaksanaan SOP yang telah 

dibuat dan diberlakukan pada masing-masing KJKS. Perbedaan yang 

terlihat adalah pada pemeriksaan catatan kas oleh KJKS Manfaat 

dilakukan setiap hari dan pada KJKS Harapan Surabaya dilakukan 

minimal pada hari ketiga. Menurut teori GONE pada huruf O yang 

menunjukkan ada peluang dalam melakukan tindakan yang tidak 

semestinya terlihat pada kegiatan pengecekan oleh Manajer pada 

hari ketiga. Peluang yang dimaksud adalah dalam jangka waktu tiga 

hari bisa saja seseorang melakukan tindakan yang tidak semestinya. 

Aplikasi Teori GONE pada huruf O atau Opportunity 

(peluang) terlihat pada KJKS Harapan surabaya bahwa dalam 

pemeriksaan dengan rentang waktu 3 (tiga) hari bisa saja staf yang 

keuangan yang diberikan otoritas untuk melakukan pencatatan 

setiap transaksi keuangan ini melakukan tindakan dengan 

mengurangi jumlah uang yang dipegang dan merubah atau 

mengganti bukti transaksi yang ada dengan menyesuaikan nominal 

uang kas yang sudah dikurangi. Akan tetapi pada KJKS Harapan 

Surabaya tidak terjadi tindakan yang demikian, meskipun 

pengecekan oleh Manajer dilakukan tiga hari tidak terjadi tindakan 

tersebut. Hal ini dilakukan oleh manajer dengan antisipasi pada 

pemberian gaji yang lebih tinggi dari standar gaji pemerintah 

mengingat kebijakan ini dilakukan karena jumlah staf yang sedikit 

dengan pekerjaan yang dapat dirangkap meskipun secara deskripsi 

pekerjaan tidak merupakan tanggungjawabnya.  
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Menurut Albrecht (2003) tekanan keuangan dan kebiasaan 

buruk merupakan penyebab paling dominan dalam kecurangan. 

Faktor lainnya adalah kurang dihargainya atas kinerja yang telah 

dicapai, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, takut kehilangan 

jabatan, tidak diperhatikan untuk promosi, dan perasaan dibayar 

lebih rendah. Penjelasan Albercht (2003) tersebut telah diantisipasi 

oleh Manajer KJKS harapan Surabaya dan KJKS manfaat dengan 

suatu pengendalian internal yang bersifat preventif dengan cara 

memberikan rasa nyaman terhadap pekerjaan meskipun banyak 

yang dikerjakan dan penghargaan terhadap kinerjanya yang salah 

satunya dinilai dengan gaji yang cukup. Meskipun pada KJKS 

Manfaat sebenarnya juga memberikan gaji yang sesuai dengan 

aturan pemerintah tentang pengupahan namun tidak sebesar pada 

KJKS Harapan Surabaya. 

Akuntansi adalah proses mengindentifikasi atau mengenali, 

mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut 

(American Accounting Assosiation, dalam Afkar 2015). Akuntansi 

adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan 

dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan 

kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan 

penafsiran hasil-hasilnya (American Institute of Certified Public 

Accountant, dalam Afkar 2015). Makna dari pengertian akuntansi 

berdasarkan definisi tersebut adalah akuntansi merupakan suatu 

proses dalam membetuk laporan keuangan dengan seni pencatatan 

berdasarkan transaksi yang dinilai dengan satuan uang, sehinggga 

semua bukti transaksi yang berhubungan dengan suatu transaksi 
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harus dinilai dengan nominal uang yang kemudian diidentifikasi 

jenis bukti tersebut hingga pada pelaporan keuangan untuk 

pengambilan keputusan.  

KJKS Manfaat dan KJKS Harapan Surabaya dalam SOP yang 

digunakan terdapat sistem akuntansi yang digunakan dengan 

pedoman standar akuntansi keuangan secara syariah seperti dalam 

pernyataan Afkar (2015) bahwa akuntansi merupakan seni 

pencatatan, penggolongan, peringkasan yang dinilai dengan satuan 

uang dengan proses indetifikasi, pengukuran, sampai pada 

pelaporan. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh KJKS 

Manfaat dan KJKS harapan Surabaya sudah dilakukan sesuai 

dengan pengertian akuntansi.Pencatatan tersebut dapat dilihat dari 

masing-masing KJKS dalam menerapakan pencatatan atas bukti 

transaksi yang ada.Identifikasi yang dilakukan adalah pada bukti 

transaksi seperti akad simpanan, akan pembiayaan, slip setoran, 

slip penarikan, slip angsuran dengan cara membedakan dan 

memisahkan setiap bukti transaksi tersebut sehingga dapat diukur 

nilai nominal yang ada pada setiap bukti transaksi sehingga dapat 

dilaporkan dengan bukti yang otentik secara akuntabel.  

Pada proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan juga 

mengacu pada seni pencatatan dalam akuntansi dengan melakukan 

pencatatan berdasarkan bukti transaksi yang telah divaidasi 

sebelumnya oleh bagian masing-masing yang memiliki otoritas 

dalam pengawasan Manajer. Pencatatan yang dilakukan adalah 

untuk simpanan dicatat sebagai kewajiban yang harus dibayar 

kembali kepada anggota karena simpanan merupakan titipan dana 

dari anggota dengan memberikan jasa atas simpanan tersebut pada 

akhir periode dengan perhitungan yang sudah ditentukan sesuai 
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dengan akad simpanan. Begitu juga dengan pencatatan pada akad 

pembiayaan dicatat sesuai dengan pencatatan pembiayaan dengan 

mengakui pembiayaan itu sebagai pencapatan usaha atas dana yang 

diberikan kepada anggota. Pendapatan tersebut merupakan 

piutang dan penerimaannya melalui angsuran.Perbedaan 

pencatatan angsuran dari KJKS Manfaat dan KJKS harapan 

Surabaya terletak pada bukti transaksinya. KJKS Manfaat 

menggunakan bukti transaksi slip angsuran dan catatan tersebut 

direkap pada kartu angsuran, sedangkan pada KJKS Harapan 

Surabaya tidak menggunakan kartu angsuran pencatatannya 

langsung dicatat pada buku kas harian yang kemudian di entri pada 

komputer sebagai catatan angsuran dari anggota. 

Proses pencatatan secara akuntansi sama hanya saja 

perbedaannya terletak pada dokumentasi dari bukti transaksi. 

KJKS manfaat melengkapi bukti transaksi dengan kartu angsuran 

yang sudah tercetak dalam bentuk form sedangkan KJKS Harapan 

Surabaya mencatat angsuran ke dalam komputer dengan form yang 

ada. Secara efisiensi lebih efisien yang dilakukan oleh KJKS harapan 

Surabaya karena tidak memerlukan proses yang lama dengan bukti 

transaksi yang banyak. Kelemahannya adalah jika data yang 

tercatat pada komputer tidak di backup atau memiliki catatan 

cadangan maka akan hilang pada saat system komputer mengalami 

kerusakan. Pada KJKS manfaat memang memiliki bukti yang cukup 

lengkap berkaitan dengan pencatatan transaksi, prosesnya menjadi 

lebih lama karena sebelum memasukkan data entri ke komputer 

masih harus melengkapi catatan pada kartu angsuran. Akan tetapi 

secara mekanisme pencatatan akuntansi dalan pelaporannya adalah 

sama.  
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Pengendalian internal yang dilakukanManajer pada proses 

pencatatan ini adalah memastikan semua bukti transaksi adalah 

sesuai mulai dari jenis bukti transaksi sampai pada pencatatan yang 

dilakukan, sehingga penggolongan dan peringkasan terhadap 

catatan akuntansi dapat mudah diketahui. Seperti yang terlihat 

pada sistem akuntansi simpanan dan sistem akuntansi pembiayaan 

yang digunakan oleh kedua KJKS dalam membuat laporan.Semua 

bukti transaksi yang berhubungan dengan simpan pinjam yang 

telah dicatat kemudian disimpan ke dalam odner sesuai dengan 

jenis bukti transaksi dan terjadinya tanggal transaksi. 

Pengendalian internal yang dillakukan oleh manajer 

tersebut sesuai dengan fungsi pada sistem akunatansi (Krismiaji, 

2005) yang menyebutkan bahwa fungsi utama sistem akuntansi 

adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat 

menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur  yaitu 

tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang 

terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama 

lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal 

transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai 

informasi akuntansi. Unsur- unsur tersebut adalah formulir berupa 

bukti transaksi, Jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan 

keuangan. 

Sistem yang diterapkan dalam akuntansi dan pengendalian 

internal oleh kedu KJKS mengacu pada pemahaman sistem oleh 

(Gitosudarmo dan Najmudin, 2003; Afkar, 2015) bahwa istem 

merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi atau 

saling ketergantungan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

sehingga membentuk suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan 
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untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem akuntansi terdapat 

beberapa komponen yang tidak dapat dipisahkan yang 

menyesuaikan ukuran dan jenis organisasi dimana Sistem 

akuntansi harus dirancang untuk memenuhi spesifikasi informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan, asalkan informasi tersebut tidak 

terlalu mahal.Dengan demikian, pertimbangan utama dalam 

merancang sistem akuntansi adalah keseimbangan antara manfaat 

dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut. 

Sistem akuntansi dan pengendalian internal yang dilakukan 

dengan menggunakan SOP yang diberlakukan dan menerapkan 

kepada staf dengan sistem otorisasi sesuai dengan jabatan masing-

masing. Alur dalam penyampaian informasi terhadap semua bukti 

transaksi juga sudah jelas sesuai dengan struktur organisasi yang 

ada sehingga secara sistem sudah dijalankan dengan benar akan 

tetapi jika mengacu pada SOP yang diberlakukan ada sedikit celah 

kekurangan  bahwa setiap pemberian otoritas akan memberikan 

kelancaran dalam menjalankan tugas tetapi yang terjadi pada 

sistem otoritas ini adalah rangkap artinya bahwa pada jabatan 

fungsional dalam organisasi masih terdapat pekerjaan yang 

dirangkap atau tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Afkar (2015) 

bahwa merancang sistem perlu diperhatikan manfaat dan biaya 

yang dikeluarkan oleh koperasi. Dalam kegiatan ini sistem otoritas 

dengan berbagai macam pekerjaan memberikan manfaat yang 

sesuai dengan output yang diinginkan dengan hanya memanfaatkan 

staf dengan jumlah sedikit sehingga sistem tetap berjalan dengan 

baik namun dengan adanya kebijakan dalam penghargaan atas 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

180 

pekerjaan yang dilakukan oleh staf dengan memberikan gaji yang 

lebih besar. 

Sistem yang dijalankan juga bermuara pada 

pertanggungjawaban laporan kepada anggota koperasi sehingga 

pengndalian internal oleh manajer dan pengawasan oleh pengurus 

dilakukan dengan SOP yang ada sebagaimana menurut Howard F. 

Settler (dalam Krismiaji, 2005) Sistem akuntansi adalah formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang 

digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan 

ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam 

bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk 

mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan seperti pemegang saham (dalam hal ini adalah 

anggota), kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai 

hasil operasi. 

Desain akuntansi anti korupsi berdasarkan hasil penelitian 

dengan obyek penelitian Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang 

sudah dianalisis dengan berbagai macam teori menunjukkan bahwa 

desain akuntansi korupsi yang didapatkan adalah menentukan 

sistem akuntansi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah 

dalam hal ini adalah koperasi jasa keuangan syariah dengan 

berbagai komponen yang turut serta didalamnya seperti organisasi, 

prosedur, otoritas,sistem akuntansi, sistem pengendalian internal, 

manusia.  

Organisasi merupakan bentuk dari lembaga dalam hal ini 

adalah koperasi syariah sehingga dalam menajalankan operasional 

usahanya harus berdasarkan prinsip keuangan secara syariah. 

Prosedur merupakan keseluruhan tata cara yang dijadikan sebagai 
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standar dalam operasional usaha seperti SOP. SOP ini harus 

dijalankan dengan baik dan penuh dengan kedisiplinan agar setiap 

kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur sehingga mudah untuk 

mengetahui kesalahan. Otoritas merupakan wewenang dalam 

menjalankan SOP yang dipegang oleh jabatan secara fungsional 

dalam lembaga koperasi syariah.otoritas ini juga sudah dicantuman 

dalam SOP sehingga setiap jabatan fungsional masing-masing staf 

sudah meiliki batas kewenangan yang telah ditentukan.  

Sistem akuntansi merupakan komponen dalam sistem untuk 

menjalankan setiap pencatatan sampai pada pelaporan keuangan 

dengan tata cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

dengan mengedepankan obyektifitas serta relevansi setiap 

pencatatan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu bentuk 

pengawasan yang dilakukan oleh Top Manajemen dalam hal ini 

adalah Manajer sebagai penanggungjawab operasional 

usaha.Manusia merupakan bagian dari sistem yang menjalankan 

secara keseluruhan dari berbagai komponen yang sudah menjadi 

bagian system.Manusia merupakan unsur yang terpenting dalam 

sistem karena system yang telah dibuat dengan berbagai desain 

pada akhirnya yang menajalankan adalah manusia apabila manusia 

(dalam hal ini adalah semua orang yang ada dalam koperasi) tidak 

menjalankan sesuai dengan aturan dan tanpa kedisiplinan maka 

system tidak berjalan dengan semestinya. 

Berdasarkan hasil analisa hasil penelitian didapatkan bahwa 

desain akuntansi anti korupsi yang diperoleh adalah penggunaan 

sistem akuntansi yang sudah ditentukan dengan menekankan pada 

pencatatan yang benar melalui bukti transaksi yang sudah 

divalidasi sesuai dengan otoritas dibawah pengendalian Top 
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Manajemen dengan cara memastikan setiap pencatatan adalah 

sama dengan bukti transaksi yang ada dalam hal ini dilakukan 

dengan obyektivitas yang tinggi tanpa ada niat atau keinginan 

untuk merubah data. Selain itu perlu memperhatikan faktor 

manusianya karena dalam teori GONE dan Segitiga Kecurangan 

menunjukkan bahwa tindakan korupsi lebih banyak didasari oleh 

rasionalisasi dan peluang.Oleh karena itu sistem yang dibuat dalam 

menjalankan operasional usaha harus memberikan rasa nyaman 

kepada setiap manusia yang terlibat dalam komponen sistem 

tersebut.Terlebih lagi karena manusia memiliki sifat yang berbeda 

maka perlu penekanannya pada faktor manusia sehingga sistem 

akuntansi dengan pengendalian internal dapat dilakukan dengan 

baik dan benar sesuai dengan sistem yang diberlakukan. Dengan 

memperhatikan rasa nyaman dari manusia (dalam hal ini adalah 

seluruh pengelola koperasi) yang termasuk komponen sistem maka 

akan tercipta suasana yang aman terhadap segala aset usaha yang 

dimiliki. 

Desain akuntansi anti korupsi yang ideal dari penelitian ini 

pada intinya adalah melaksakan sistem akuntansi yang obyektif 

sesuai dengan prosedur akuntansi yaitu mulai dari pencatatan 

sampai pada pelaporan keuangan dengan memperhatikan 

pengendalian internal yang tidak memberikan tekanan kepada staf 

sehingga memberikan rasa nyaman pada saat melaksanakan 

tugas.Perhatian dan penghargaan terhadap hasil kinerja staf dan 

memberikan motivasi merupakan tindakan preventif untuk 

menghindari terjadinya kecurangan sehingga didapatkan desain 

akuntansi anti korupsi yang ideal. 
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2. Temuan dalam Penelitian 

Proses mendesain akuntansi anti korupsi tidaklah mudah 

karena sudah banyak terjadi tindakan korupsi dengan berbagai 

latar belakang yang berbeda. Selama penelitian ini dilakukan 

berdasarkan data dan hasil analisa serta pembahasan dengan 

beberapa teori telah ditemukan : 

1. Pencatatan akuntansi pada kedua KJKS telah dilaksanakan 

sesuai dengan sistem akuntansi yang ada dengan pengendalian 

internal yang telah dilakukan dengan baik mulai dari proses 

pencatatan, bukti transaksi dan pelaporan keuangan baik 

harian, bulanan maupun tahunan meskipun masih ada peluang 

dalam hal bukti transaksi yang ada pada KJKS manfaat dan 

KJKS Harapan Surabaya yaitu tidak adanya nomor bukti 

transaksi yang tercetak dalam bukti transaksi itu secara 

langsung yang tidak dapat digantikan dengan tulisan tangan. 

Walaupun sudah ada satu bukti transaksi yang sudah ada 

nomor bukti transaksi yaitu pada KJKS Harapan Surabaya di 

bukti transaksi tanda penarikan. 

2. Sistem pengendalian internal pada kedua KJKS dilakukan oleh 

manajer sebagai penanggungjawab operasional koperasi. 

Pengendalian internal yang dilakukan selain tindakan yang 

bersifat detektif dalam hal pengecekan setiap catatan yang 

disesuaikan dengan bukti transaksi juga dilakukan dengan 

tindakan preventif yang bersifat pada kenyamanan staf dalam 

bekerja. Tindakan preventif tersebut dilakukan untuk 

memberikan rasa nyaman kepada staf terhadap semua 

pekerjaan yang dilakukan dengan penghargaan melalui 

pemberian insentif gaji yang cukup dan memperlakukan staf 
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dengan baik dengan tujuan untuk mengurangi tindakan 

curang. 

3. Kedua KJKS memiliki staf yang relatif sedikit sehingga 

deskripsi pekerjaan sering dirangkap atau beban kerja menjadi 

lebih banyak sehingga otorisasi dalam hal pekerjaan menjadi 

lebih rumit meskipun sudah diberikan wewenang kepada 

setiap staf. Hal ini menyebabkan SOP yang ditetapkan menjadi 

fleksibel atau dapat berubah dengan mengacu pada kebijakan 

dari manajer. 

4. Pengendalian dipercayakan oleh manajer secara penuh 

menyebabkan pengendalian internal terpusat pada top 

manajemen. Pekerjaan manajer ini juga diawasi oleh pengurus 

melalui sistem pengawasan melekat dan fungsional sehingga 

manajer tidak dapat berperilaku diluar aturan SOP meskipun 

pada operasional sistemnya manajer diberikan kesempatan 

untuk menentukan kebijakan personalia dalam rangka 

menghindari tindakan curang 
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A. Simpulan 

Sistem akuntansi yang diterapkan oleh KJKS Manfaat dan 

KJKS Harapan surabaya mengacu pada SOP yang diberlakukan 

dengan membentuk sistem dari beberapa komponen yang terlibat. 

Sistem akuntansi yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ada yaitu 

menerapkan pencatatan akuntansi mulai dari simpanan dan 

pembiayaan dengan bukti-bukti transaksi yang sudah divalidasi oleh 

maisng-masing pemegang otoritas dengan pengendalian internal 

yang dilakukan oleh manajer. Sistem akuntansi yang diterapkan 

adalah pencatatn bukti transaksi ke dalam jurnal untuk catatan 

harian selanjutnya pada buku besar pembantu yang digunakan 

untuk mencatat simpanan maupun pembiayaan anggota yang pada 

akhirnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

Sistem akuntansi yang diterapkan tidak lepas dari 

pengendalian internal yang digunakan untuk menjaga otoritas atau 

wewenang dalam rangka menjaga kemananan aset koperasi. 

Pengendalian internal yang dilakukan mengacu pada SOP dengan 

mengutamakan ketaatan terhadap semua prosedur yang telah 

ditetapkan meskipun terdapat kebijakan oleh manajer melalui 

persetujuan dari pengurus yang dipertanggungjawabkan kepada 

anggota yaitu mengenai kewenangan dalam pekerjaan mengingat 

jumlah staf yang dimiliki tidak banyak sehingga pekerjaan menjadi 

lebih banyak atau tidak terdistribusi sesuai dengan fungsional 

masing-masing. 

Sistem akuntansi dan pengedalian internal yang diterapkan 

sudah sesuai dengan aturan meskipun dengan kebijakan tersendiri. 

Tindakan preventif yang dilakukan adalah memberikan rasa nyaman 

terhadap staf agar tidak melakukan tindakan korupsi baik secara 
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mandiri maupun secara bersama.  Tindakan detektif dalam sistem 

akuntansi pengendalian internal dilakukan dengan selalu melakukan 

pengecekan terhadap semua bukti transaksi dan catatan yang ada. 

Tindakan represif tidak pernah terjadi karena belum pernah 

ditemukan adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh staf 

maupun manajer. 

Bentuk desain akuntansi anti korupsi yang dapat disimpulkan 

dari penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi yang sesuai 

dengan sistem yang telah diterapkan dengan mengacu pada SOP 

yaitu mengorganisasikan formulir berupa bukti transaksi yang sudah 

divalidasi keabsahannya sesuai dengan otoritas sehingga dapat 

digunakan pencatatan yang obyektif  dengan pengendalian internal 

dari top manajemen yang mengacu pada ketaatan menyelesaikan 

pekerjaan dengan meemberikan penghargaan terhadap pekerjaan 

yang sudah diselesaikan dan memberikan motivasi yang baik 

sehingga tidak terjadi kecurangan. 

 

B. Saran 

Penerapan sistem akuntansi sudah dijalankan sesuai dengan 

mekanisme yang ada dengan alur sesuai dengan sistem meskipun 

dengan jumlah staf yang relatif sedikit. Penghargaan terhadap kinerja 

staf juga sudah dilakukan dengan menunjukkan atau membuata 

suasana nyaman dalam bekerja tanpa intervensi yang dibuat untuk 

mencari kesalahan staf dengan kata lain tindakan detektif telah 

dilakukan dalam rangka membantu staf untuk lebih memahami 

pekerjaan sesuai dengan sistem yang dibuat. Saran yang dapat 

diberikan adalam berikan motivasi pada staf atau karyawan untuk 
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melaksanakan tugas dengan baik tanpa harus membebani pekerjaan 

yang besar. 

Deskripsikan beban kerja sesuai dengan SOP yang ada 

sehingga perlu ditambahkan jumlah staf dengan tetap 

memperhatikan penghargaan terhadap staf dengan memberikan rasa 

nyaman dalam bekerja dan memberikan gaji yang cukup untuk 

hidup layak sehingga staf akan merasa nyaman dan akan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan demikian secara 

otomatis sistem akuntansi akan berjalan dengan sendirinya . 
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Korupsi adalah melegalkan tidakan yang tidak sesuai dengan 

peraturan untuk keuntungan pribadi 

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya.  

Kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia di antara dua orang atau 

lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui 

persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh 

berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan 

persekongkolan.  

Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak 

famili serta teman-teman.  

Uang Pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum yang 

berbentuk sogokan uang terutama dalam hubungan dengan hal-hal 

pemberian surat keterangan, surat ijin dan sebagainya. Biasanya 

orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar 

peraturan-peraturan yang ada dilanggar. Hal yang diinginkan 

adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat berjalan, 

sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula. 

Jenis Korupsi : 

Transactive Corruption  

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak 

penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif 

diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. 

Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah 

atau masyarakat dan pemerintah. 
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Exortive Corruption  

Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap 

gunamencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, 

kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. 

Investive Corruption  

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan 

keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan 

diperoleh di masa yang akan datang. 

Nepotistic Corruption  

Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak 

saudarauntuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau 

tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam 

bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara 

bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. 

Defensive Corruption  

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah 

dalam rangka mempertahankan diri. 

Autogenic Corruption  

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya 

seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak 

benar. 

Supportive Corruption  

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau 

memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

200 

untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap 

agar tidak menduduki jabatan tertentu. 

Capture Theory adalah teori menyatakan bahwa segala sesuatunya 

diatas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal 

Teori GONE adalah Teori yang terkait dengan faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi 

Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs 

(kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). Greed, terkait 

keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. 

Teori Solidaritas Sosial adalah Teori tentang korupsi yang 

memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan 

dikendalikan oleh masyarakatnya. Menurut pandangan teori ini 

masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam 

membentuk prilaku individu dari pada lingkungannya. Dalam 

konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang sistem budaya 

dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup 

seberapa besarpun kesalehan individu. 

Teori means-ends scheme adalah teori tentang perilaku korupsi 

yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku 

manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga 

menyebabkan pelanggaran norma-norma bahwa setiap sistem 

sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya 

melalui cara-cara (means) yang telah disepakati.  

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang 

bergerak pada bidang jasa simpan pinjam keuangan secara syariah 



MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI 

201 

Standar Operating Procedure (SOP) adalah serangkaian prosedur 

yang digunakan suatu organisasi untuk menjalankan kegiatannya 

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, 

prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 

data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan 

untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan 

yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan 

bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai 

hasil operasi. 

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu perencanaan yang 

meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang 

dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan 

tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, 

memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong 

efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan. Bedasarkan tujuan tersebut 

maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu 

Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive Controls) dan 

Pengendalian Intern Administratif (Feedback Controls).  

Desain Akuntansi Anti Korupsi adalah bentuk penerapan sistem 

akuntansi dan pengendalian internal yang digunakan untuk 

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi 
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