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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti (2003 : 1) koperasi 

lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem 

liberalisme ekonomi, pada waktu itu sekelompok kecil pemilik modal 

menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih, sedangkan 

sekelompok besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial 

ekonominya makin terdesak. Pada saat itu tumbuh gerakan yang 

menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan 

untuk kesejahteraan masyarakat yang dinamakan gerakan koperasi. 

Menurut Ninik. W, dkk (2008: 1) “koperasi merupakan suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang 

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan 

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk 

mempertinggi kesejahteraan para anggota”. Dalam perekonomian 

nasional, sangat diharapkan Koperasi dapat menempati posisi dan 

kedudukan yang penting. Koperasi juga diharapkan menjadi soko guru 

perekonomian nasional Indonesia.  

Koperasi Indonesia mempunyai dasar konstitusional yang kuat, 

yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun 
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sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam 

penjelasan dari pasal tersebut dikatakan bahwa produksi dikerjakan oleh 

semua untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota 

masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan 

kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Koperasi tidak sepenuhnya bertujuan mencari keuntungan akan 

tetapi usaha-usaha yang dikelola koperasi juga harus memperoleh hasil 

yang layak demi kelangsungan hidup serta meningkatkan kemampuan 

usaha koperasi, keuntungan yang diperoleh di dalam koperasi biasa di 

sebut Sisa Hasil Usaha ( SHU ). 

Mengingat pentingnya arti pembangunan perkoperasian, maka 

salah satu syarat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota 

khususnyadan masyarakat umumnya dengan perluasan investasi. Untuk 

mencapai haltersebut koperasi harus memperoleh keuntungan atau lebih 

tepatnya sisahasil usaha. Yang akan digunakan sebagai salah satu 

indikatorkeberhasilan atau prestasi dari manajemen koperasi dalam 

menjalankanusahanya. 

Dalam UU No. 17 tahun 2012 pasal 1 ayat 12 menyatakan  

“Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit 

Hasil Usaha  yang diperoleh dari hasil usaha atau 

pendapatan Koperasi dalam  satu tahun  buku setelah 

dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”. 

 

Semakin besar Sisa Hasil Usaha  yang diperoleh dalam suatu koperasi 

semakin besar pula kesejahteraan anggota yang dapat ditingkatkan oleh 
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koperasi. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi tergantung dari jumlah 

anggotannya. Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin 

terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggung. Menurut UU No 

17 Tahun 2012 Pasal 26 yang berbunyi: 

“Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus 

pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat 

dalam buku daftar Anggota. Keanggotaan Koperasi 

bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu

 menggunakan jasa Koperasi dan bersedia 

menerima tanggung jawab keanggotaan”.  

 

Menurut M. Firdaus, dkk (2002:55)  

“Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan 

kumpulan modal, sehingga jumlah anggota koperasi 

sangat menentukan jumlah modal yang dimiliki. Semakin 

banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan 

koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari 

segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Koperasi 

dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya 

anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang 

bersumber dari simpanan-simpanan para anggota”. 

 Keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka. 

Modal koperasi juga mempengaruhi pendapatan Sisa Hasil Usaha 

koperasi. Meskipun koperasi bukan merupakan bentuk kumpulan modal, 

namun sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya 

koperasi memerlukan modal. Modal merupakan dana yang akan 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan koperasi. Modal koperasi terdiri 

dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi / hibah, 

modal sendiri dan modal pinjaman. 
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Modal dalam koperasi harus digunakan seefektif dan seefisien 

mungkin oleh pengurus koperasi. Optimalisasi penggunaan dana 

merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen keuangan dalam 

koperasi. Optimalisasi penggunaan modal akan dapat memaksimisasi 

profit atau SHU dan pada gilirannya akan dapat memaksimisasi 

kesejahteraan anggota. 

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI), merupakan 

satu- satunya wadah organisasi yang beranggotakan pengrajin pengelola 

makanan yang berbahan baku kedelai, berusaha bersama dengan dasar 

asas kekeluargaan yang bertujuan mensejahterakan anggota, kepentingan 

masyarakat dan negara. 

Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (PRIMKOPTI) 

“Handayani”, merupakan satu-satunya wadah untuk membina produsen 

pengolah bahan makanan dari kedele yang terdiri sari pengrajin tempe, 

tahu dan makanan sejenisnya. PRIMKOPTI “Handayani” beranggotakan 

pengrajin tahu tempe di seluruh wilayah Salatiga. Bidang usaha yang di 

koordinasi oleh manajer dikelompokkan menjadi tiga divisi kedelai yaitu 

Devisi Kedelai, Devisi Moneter, dan Divisi Waserda serta dua unit usaha 

yang bertugas menangani administrasi dan keuangan yaitu unit tata usaha 

dan unit akuntansi. 

PRIMKOPTI “Handayani” membutuhkan modal yang besar untuk 

menjalankan semua devisi yang ada. Setiap usaha yang dijalankan 

bertujuan untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha. Mengingat fungsi SHU 
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yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Koperasi, maka usaha-usaha 

yang dijalankan harus senantiasa dapat meningkatkan perolehan SHU. 

Dengan jumlah anggota dan pengelolaan modal yang baik diharapkan 

akan memberikan manfaat yang dapat mendatangkan keuntungan (Sisa 

Hasil Usaha) bagi Koperasi.  

Data yang diperoleh dari Primkopti “Handayani” menujukkan 

gejala sebagai berikut :  

1. Dari tahun 2008 ke 2009 jumlah anggota turun 0,10% dari 393 ke 

391, modal pun mengalami penurunan 3,76% dari 3.495.091.961 

ke 2.891.756.891 dan SHU juga mengalami penurunan sebesar 

63,71% dari 73.512.381 ke 10.655.124 ( jumlah anggota turun, 

modal turun dan SHU pun ikut turun). 

2. Pada tahun 2009 ke 2010 jumlah anggota tetap sebanyak 391, 

modal yang dimiliki koperasi turun 0,40% dari 2.891.756.891  ke 

2.826.511.184 dan SHU yang diperoleh mengalami penurunan 

8,47% dari 10.655.124 ke 2.305.990 (jumlah anggota tetap, modal 

turun dan SHU turun). 

3. Tahun 2010 ke 2011 jumlah anggota turun 0,05% dari 391 ke 390, 

modal mengalami kenaikan  sebesar 5,06% dari 2.826.511.184 ke 

3.640.173.078 dan SHU yang diperoleh mengalami kenaikan 

sebesar 3,57% dari 2.305.990 ke 5.826.206 ( jumlah anggota turun, 

modal naik dan SHU naik). 

4. Pada tahun 2011 ke 2012 jumlah anggota turun 1,1% dari 390 ke 

388, modal yang dimiliki mengalami penurunan 2,58% dari 

3.640.173.078 ke 3.225.571.322 akan tetapi SHU yang diperoleh 

mengalami kenaikan sebesar 0,51% dari 5.826.206 ke 6.336.352 

(jumlah anggota turun, modal turun dan SHU yang diperoleh 

mengalami kenaikan. 
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Dari gejala problematis diatas penulis berkeinginan untuk mengetahui 

hubungan antara jumlah anggota dan modal koperasi dengan sisa hasil 

usaha pada Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia “Handayai” di Salatiga 

Tahun 2008-2012. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan gejala problematis yang ada, masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah hubungan  yang signifikan antara jumlah anggota dengan 

perolehan sisa hasil usaha (SHU) Primkopti “Handayani” di Salatiga 

Tahun 2008-2012? 

2. Adakah hubungan  yang signifikan antara modal koperasi dengan 

perolehan sisa hasil usaha (SHU)  Primkopti “Handayani” di Salatiga 

Tahun 2008-2012? 

3. Adakah hubungan  yang signifikan antara jumlah anggota dan modal 

koperasi dengan perolehan sisa hasil usaha (SHU) Primkopti 

“Handayani” di Salatiga Tahun 2008-2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui seberapa besar hubungan antara jumlah anggota dengan 

perolehan sisa hasil usaha (SHU) Primkopti “Handayani” di Salatiga 

Tahun 2008-2012. 
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2. Mengetahui seberapa besar hubungan modal koperasi dengan 

perolehan sisa hasil usaha (SHU) Primkopti “handayani” di Salatiga 

Tahun 2008-2012. 

3. Mengetahui seberapa besar hubungan antara jumlah anggota dan 

modal koperasi dengan perolehan sisa hasil usaha (SHU) Primkopti 

“Handayani” di Salatiga Tahun 2008-2012. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Signifikansi Teoritis  

Melalui penelitian ini diharapkan mampu mendukung pendapat 

menurut Dr. G. Fauquet ( 2007:22 ) “Koperasi bukan suatu usaha 

yang memburu keuntungan, melainkan suatu perkumpulan pemberi 

jasa, dengan demikian dalam Koperasi tidak terdapat profit atau 

keuntungan, melainkan surplus atau kelebihan hasil, yang berarti sisa 

hasil usaha. Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, tetapi 

perkumpulan orang-orang yang mengabdi kepada perikemanusian dan 

bukan pada kebendaan, jadi berwatak non kapitalistis dan yang 

diperolehnya merupakan sisa hasil usaha”. 

2. Signifikansi Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada Primkopti 

“Handayani” di Salatiga  dalam peningkatan Sisa Hasil Usaha ( SHU ) 
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yang berhubungan dengan jumlah anggota dan modal koperasi , serta 

bahan  informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

ilmu pendidikan, terutama yang berkenaan dengan jumlah anggota dan 

modal dalam Koperasi. 

 

E. Keterbatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, 

tenaga serta dana, maka pengambilan sampel pada Primer Koperasi Tahu 

Tempe Indonesia “Handayani”. Banyak faktor yang berhubungan dengan 

perolehan Sisa Hasil Usaha  akan tetapi peneliti membatasi lingkup 

penelitian hanya pada jumlah anggota dan modal koperasi pada Primer 

Koperasi Tahu Tempe Indonesia “Handayani” di Salatiga tahun 2008-

2012 selama 60 bulan.  

 




