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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hakekat Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Pengertian koperasi berasal dari kata co-operation yang berarti 

usaha bersama. Dalam Subandi (2010 : 18) menurut Muhammad 

Hatta (1994) menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai 

persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. 

Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-

murahnya, itulah yang dituju. Dalam Subandi (2010 : 19 ) menurut 

H.E Erdman, dalam bukunya “Passing Monopoly as an aim of 

cooperative” mengemukakan bahwa koperasi ialah usaha bersama, 

merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang 

menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas 

biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka 

jalankan dengan koperasi. Dalam Subandi (2010 : 19) menurut Dr. G. 

Mladenata, di dalam bukunya “Histoire Desdactrines Cooperatif” 

mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang 

bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan 

saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, 

dengan mengajarkan sumber-sumber yang disumbangkan oleh 

anggota. 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang 

atau badan-badan berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. 

 

2. Pengertian Koperasi di Indonesia 

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 

UUD 1945 dan UU No 17 tahun 2012. Dalam penjelasan pasal 33 

ayat (1) UUD 1945 dikemukakan bahwa: 

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan” dan ayat (4) 

dikemukakan bahwa “perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

serta dengan menjaga keseimbangan”, 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian 

menegaskan bahwa:  

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh 

orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, 

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi 

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

Koperasi”. 

Berdasarkan kutipan penjelasan pasal 33 UUD 1945 dan pasal 1 

ayat (1) tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi di Indonesia 

dipandang sebagai bentuk badan usaha yang memiliki asas dan prinsip 

tersendiri, selain itu Koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat 
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untuk membangun sistem perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan 

koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 4 UU No 17 tahun 

2012 sebagai berikut: 

“koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

Anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang 

demokratis dan berkeadilan, berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

Dengan tujuan tersebut, Koperasi adalah sebagai salah 

satu-satunya bentuk badan usaha yang secara konstitusional 

dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak 

dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam 

pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 

 

3. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi 

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap 

pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem ekonomi lainnya di 

dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No 17 tahun 2012 

pasal 2 dikemukakan bahwa: 

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Berdasarkan pasal 3 UU No 17 tahun 2012, yang ditetapkan 

sebagai asas Koperasi adalah kekeluargaan. Tujuan koperasi 

dikemukakan dalam pasal 4 UU No 17 tahun 2012 yang berbunyi:  
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“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

Anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang 

demokratis dan berkeadilan”. 

 

4. Prinsip Koperasi Indonesia 

Menurut Subandi (2010 : 23) prinsip koperasi atau juga disebut 

sebagai sendi-sendi dasar koperasi ialah pedoman pokok yang 

menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi. 

Dalam pasal 6 ayat (1) UU No 17 tahun 2012, Koperasi Indonesia 

melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: 

a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;  

b) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;  

c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi 

Koperasi;  

d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang 

otonom, dan independen;  

e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, 

serta memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;  

f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan 

memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama 

melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, 

regional, dan internasional; dan  

g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan 

bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan 

yang disepakati oleh Anggota.  

 Dalam pasal 6 ayat (2) dikemukan bahwa : 

“Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan 

menjiwai secara keseluruhan organisasi dan  
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kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud 

dan tujuan pendiriannya”. 

 

5. Jenis Koperasi 

Berbagai jenis koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha 

untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Panji A, dkk (2003 : 20) 

secara garis besar koperasi yang ada di Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. Koperasi Konsumsi 

Merupakan koperasi yang berusaha dalam penyediaan 

kebutuhan sehari-hari para anggota. Jenis konsumsi yang 

dilayani oleh koperasi konsumsi tergantung pada kebutuhan 

anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan. 

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam adalah 

koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan 

modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur 

dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para 

anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk 

tujuan produktif dan kesejahteraan. 

c. Koperasi Produksi 

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam 

bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-
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barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi 

maupun orang-orang anggota koperasi. 

d. Koperasi Jasa 

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang 

penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat 

umum. 

e. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD) 

Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang 

beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah 

pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah 

kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari 

beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya 

dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong 

perkembangannya oleh pemerintah. 

Koperasi-koperasi tersebut hadir di Indonesia untuk memenuhi 

kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya. Koperasi simpan 

pinjam hadir membantu kebutuhan anggota dan masyarakat dalam hal 

keuangan, dalam bentuk simpanan, pinjaman atau pemberian kredit. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

kredit koperasi simpan pinjam hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota 

dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, koperasi dituntut untuk 

mampu memenuhi kebutuhan yang tinggi terhadap dana dan senantiasa 

memperbaiki kinerjanya. 
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B. Anggota Koperasi 

1. Pengertian Anggota Koperasi 

Anggota Koperasi adalah orang-orang / badan hukum koperasi 

yang memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik dan 

sekaligus pengguna jasa Koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk 

mengembangkan usaha Koperasi dan syarat-syarat lain yang 

ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta terdaftar dalam buku 

anggota. Menurut UU No 17 Tahun 2012 Pasal 26  

“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”.  

Yang dapat menjadi anggota Koperasi  adalah setiap warga negara 

Indonesia yang: 

a. Mampu melakukan tindakan hukum 

b. Menerima landasan idiil, azas-azas maupun sendi dasar Koperasi 

c. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai 

anggota sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

serta peraturan Koperasi yang lain. 
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2. Keanggotaan Koperasi 

Keanggotaan koperasi terdiri dari 4 macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Anggota Penuh 

Anggota penuh adalah anggota yang mempunyai hak suara, 

artinya telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

telah membubuhkan tandatangannya dalam buku daftar anggota. 

b. Calon Anggota 

Calon anggota adalah orang-orang atau koperasi yang 

belum atau telah melunasi pembayaran simpanan pokok, secara 

formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi 

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar sehingga bisa 

diterima sebagai anggota penuh. Memiliki hak bicara tetapi tidak 

memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus 

maupun pengawas. Memperoleh pelayanan yang sama dari 

koperasi. 

Calon anggota koperasi mempunyai kewajiban membayar 

simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat anggota, 

berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, menaati ketentuan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan 

rapat anggota dan ketentuan lain yang berlaku, memelihara nama 

baik dan kebersamaan dalam koperasi.Ketentuan tentang calon 
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anggota koperasi harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

Koperasi. 

c. Anggota Yang Dilayani 

Anggota yang dilayani adalah warga masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan secara teratur dari koperasi dan potensi 

menjadi anggota koperasi, namun belum mengajukan permohonan 

sebagai anggota koperasi.  

d. Anggota Luar Biasa 

Seseorang dapat menjadi anggota koperasi luar biasa dari 

suatu koperasi bila mana yang bersangkutan adalah warga negara 

yang mampu melakukan tindakan hukum tetapi belum sepenuhnya 

dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar Koperasi. Selain itu warga negara asing yang telah memiliki 

Kartu Ijin Menetap (KIM) yang ingin mendapatkan pelayanan 

dalam koperasi namun tidak mempunyai persyaratan untuk 

menjadi anggota dapat menjadi anggota luar biasa. 

Anggota luar biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak 

mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan 

pengawas. 

Anggota luar biasa berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) 

sesuai dengan keputusan rapat anggota.Ketentuan mengenai 

anggota luar biasa harus dicantumkan dalam anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga koperasi. 
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3. Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi 

Hak dan kewajiban bagi semua anggota koperasi adalah sama tidak 

ada prioritas diantara para anggota, tidak ada yang didahulukan baik 

sebagai anggota ataupun sebagai pengawas semuanya mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama. Kewajiban anggota koperasi sesuai dengan 

UU No 17 tahun 2012 pasal 29 adalah sebagai berikut: 

1. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, 

dan keputusan Rapat Anggota;  

2. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang 

diselenggarakan oleh Koperasi; dan  

3. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5  

Hak anggota koperasi sesuai dengan UU No 17 tahun 2012 pasal 

30 adalah sebagai berikut: 

1) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan 

suara dalam Rapat Anggota;  

2) mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus 

di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;  

3) memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;  

4) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan 

dalam Anggaran Dasar;  

5) memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;  

6) mendapat keterangan mengenai perkembangan 

Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 

Dasar; dan  

7) mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa 

hasil penyelesaian Koperasi.  
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C. Hakekat Permodalan 

1. Pengertian Modal 

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang memegang 

paranan penting bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya. Modal 

merupakan bagian yang harus dimiliki oleh perusahaan. Modal yang 

dimiliki perusahaan berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang 

dijalankan oleh perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (1998 : 10) Dasar-dasar Pembelanjaan 

Perusahaan menyatakan bahwa:“Modal adalah hasil produksi yang 

digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya 

kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan 

memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang 

modal”.Menurut Drs. Moekijat ( 2000 : 63 ) dalam “ Kamus 

Manajemen” menyatakan bahwa: “Ada banyak perumusan yang 

berlainan mengenai modal, biasanya modal dianggap terdiri dari 

uang tunai , kredit, hak membuat dan menjual sesuatu (paten), mesin-

mesin dan gedung-gedung. Akan tetapi sering istilah tersebut 

dipergunakan untuk menyatakan hak milik total yang terdiri atas 

jumlah yang ditanam, surplus dan keuntungan-keuntungan yang tidak 

dibagi”.  Menurut Prof. Bakker pengertian modal adalah : “Modal 

diartikan baik berupa berupa barang-barang konkret yang masih ada 

dalam rumah tangga perusahaan perusahaan yang terdapat dineraca 
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sebelah debit, maupun berupa berupa daya beli atau nilai tukar dari 

barang-barang itu yang tercatat disebelah kredit”. 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

dapat disimpulkan bahwa modal adalah seluruh sumber daya 

perusahaan yang menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan dan 

digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. 

 

2. Permodalan Dalam Koperasi 

Permodaalan koperasi hampir sama dengan permodalan di badan 

usaha lain. Modal koperasi digunakan untuk membiayai seluruh 

kegiatan operasional koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal 

sendiri dan modal pinjaman. Berikut penjelasan mengenai kedua 

modal tersebut. 

a. Modal Sendiri 

Menurut Bambang Riyanto (2001: 227), mengemukakan 

pendapatnya tentang modal sendiri sebagai berikut:“modal 

sendiri atau modal badan usaha adalah modal yang berasal 

dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari 

pengambilan bagian, peserta atau pemilik (modal saham, 

modal peserta dan lain-lain)”. 

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh 

Martono dan D. Agus Harsito bahwa “modal sendiri adalah 

modal yang berasal dari pihak perusahaan baik dari pemilik 
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perusahaan maupun laba yang tidak dibagi”. Dari beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa modal sendiri 

berasal dari perusahaan. Modal sendiri dalam koperasi 

diperoleh dari anggota sebagai pemilik perusahaan berupa 

simpanan yang disetorkan kepada koperasi, seperti simpanan 

pokok dan simpanan wajib, selain itu dapat pula berasal dari 

dana hibah atau modal sumbangan serta cadangan. 

Dalam Subandi (2010 : 82) modal sendiri koperasi berasal dari: 

a) Simpanan Pokok 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama 

banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada 

koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 

Simpanan pokok selama seseorang atau badan 

hukum koperasi masih menjadi anggota koperasi  yang 

bersangkutan tidak boleh diambil, maka simpanan 

tergolong kepada kelompok modal pemilik koperasi atau 

modal sendiri koperasi. Mengenai cara penyerahan atau 

penyetoran simpanan pokok dan anggota kepada koperasi  

dapat diatur dalam AD / ART koperasi. Balas jasa atas 

simpanan pokok akan diberikan berupa keuntungan yang 

disesuaikan dengan besarnya simpanan pokok. 
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b) Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu 

yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota 

kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. 

Setiap anggota diwajibkan untuk membayar 

simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana 

ditetapkan dalam AD/ART. Simpanan wajib tidak bisa 

diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 

anggota koperasi. Simpanan wajib menjadi sumber modal 

kedua bagi koperasi setelah simpanan pokok, yang 

besarnya mungkin saja melebihi simpanan pokok karena 

intensitas pembayaran simpanan wajib lebih sering 

dibandingkan dengan simpanan pokok yang hanya 

dibayarkan satu kali. 

Simpanan wajib sama halnya dengan simpanan 

pokok yang akan diberikan balas jasanya berupa pembagian 

keuntungan dari laba atau SHU yang besarnya disesuaikan 

dengan jumlah simpanan yang disetorkan kepada koperasi.  

c) Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang 

diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang 

dimaksudkan untuk memupyk modal sendiri dan untuk 

menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 
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Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan 

kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. 

Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesai 

pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang 

koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya 

penyelesaian, dan sebagainya.   

d) Hibah  

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari 

seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk 

wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh 

seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir 

sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia 

meninggal dunia. 

Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) 

ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (baik 

sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota) yang 

berupa kebendaan, baik benda bergerak maupun benda 

tetap. Untuk pemindahan hak milik harta harta kekayaan 

yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat 

dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas benda 

bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan. Untuk 

penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan 
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yuridis, yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi 

syarat-syarat hukum tertentu. 

b. Modal Pinjaman 

Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari anggota 

sendiri atau koperasi lain atau dari lembaga keuangan atau 

bank. Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat 

menggunakan modal asing atau pinjaman dengan 

memperhatikan kelayakan atau kelangsungan usahanya. Modal 

pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai 

tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian 

hutang antar koperasi dan pihak yang bersangkutan.  Pinjaman 

atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha 

koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan 

dan atau diangsur disertai bunga. Modal pinjaman koperasi 

berasal dari anggota, koperasi lain atau anggotannya, bank 

atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat 

hutang lainnya serta sumbar lain yang sah. 

Selain kedua modal tersebut, terdapat pula modal 

penyertaan. Modal penyertaan yaitu modal yang berasal dari 

pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi, 

terutama dalam hal ini para pemilik modal penyertaan tidak 

mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam 

menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, namun 
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para pemilik modal tersebut dapat diikutkan pengelolaan dan 

pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian. 

 

D. Sisa Hasil Usaha 

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha 

Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang di peroleh dalam waktu 

satu tahun buku yang di kurang dengan biaya,penyusutan dan 

kewajiban,termasuk pajak dalam tahun buku yang berhubungan. SHU 

setelah di kurangi dengan dana cadangan lalu di bagikan kepada 

anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota,dan di gunakan 

untuk pendidikan pengkoperasian. Semakin besar transaksi,maka 

semakin besar SHU yang di terima.Besarnya SHU yang diterima oleh 

setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal 

dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. 

Menurut UU No. 17 tahun 2012 pasal 78 ayat (1) menjelaskan 

bahwa: 

“mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan 

keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha 

disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan 

sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk: 

Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang 

dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan 

Koperasi; Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal 

Koperasi yang dimiliki;  pembayaran bonus kepada 

Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi; 

pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan 

Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau  

penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran”.  
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Ayat (2) menjelaskan bahwa: 

“Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota 

Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi 

dengan non-Anggota”.Menurut pasal (3), “Surplus 

Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan 

untuk mengembangkan usaha Koperasi dan 

meningkatkan pelayanan kepada Anggota”.  

 

Pasal 79 menjelaskan tentang Defisit Hasil Usaha. Ayat (1) 

menjelaskan bahwa: 

“dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi 

dapat menggunakan Dana Cadangan”. “Penggunaan 

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota”. Dalam hal 

Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup 

Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan 

dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan 

belanja Koperasi pada tahun berikutnya.  

Pasal 80 menyatakan bahwa: 

“dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi 

Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan 

Sertifikat Modal Koperasi”. 

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang 

diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian 

sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam Undang-Undang 

perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut 

diantaranya untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi 

sendiri. Jumlah yang menjadi hak Koperasi diakui sebagai cadangan. 

Pembagian sisa hasil usaha harus dilakukan pada akhir periode 

pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui 
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sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan 

karena jenis dan pembagian belum diatur secara jelas dalam anggaran 

dasar atau rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka 

sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi 

dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.  

 

2. Cara Menghitung Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi seringkali diartikan keliru oleh 

pengelola koperasi. SHU Koperasi dianggap sama saja dengan 

deviden sebuah PT, padahal arti SHU jelas, bahwa SHU adalah “Sisa” 

dari Usaha koperasi yang diperoleh setelah kebutuhan anggota 

terpenuhi. 

Dalam Manajemen koperasi Sisa hasil usaha (SHU) memang 

diartikan sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total 

(total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total 

cost[TC]) dalam satu tahun buku. Bahkan dalam jika ditinjau 

pengertian SHU dari aspek legalistik, menurut UU No.25/1992, 

tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut: 

a. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan 

biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak 

dalam tahun buku yang bersangkutan. 

b. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan 

kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan 

oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta 

digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian 

dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan 

Rapat Anggota. 
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c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan 

dalam Rapat Anggota. Pengertian diatas harus 

dipahami bahwa SHU bukan deviden seperti PT tetapi 

keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas 

ekonomi angoota koperasi, maka besarnya SHU yang 

diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung 

besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota 

terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Artinya, 

semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota 

dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang 

akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan 

swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham 

adalah proporsional, sesuai besarnya modal yang 

dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda 

koperasi dengan badan usaha lainnya. 

Pembagian sisa hasil usaha bagian anggota dapat dilakukan apabila 

mengetahui beberapa informasi dasar, yaitu: SHU total koperasi pada 

satu tahun buku, bagian (prosentase) SHU anggota, total simpanan 

seluruh anggota, total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau 

omzet), jumlah simpanan per anggota, omzet atau volume usaha per 

anggota, bagian (prosentase) SHU untuk simpanan anggota, bagian 

(prosentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.  

3. Mekanisme Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Adapun mekanisme pembagian SHU koperasi adalah sebagai 

berikut: 

SHU yang sudah diperoleh dibagi berdasarkan ketentuan yang ada di 

AD/ART 

1) SHU untuk anggota dibagi berdasarkan besarnya transaksi, 

sehingga semakin besar transaksi seseorang anggota, dia akan 

semakin besar mendapatkan SHU, demikian sebaliknya. 
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2) Untuk memudahkan proporsi transaksi, maka diperlukan konversi 

nilai transaksi kedalam point pembagi SHU 

3) Besarnya nilai tiap point SHU diperoleh dari (=) Nilai total SHU 

yang dibagi untuk anggota, dibagi (/) dengan total point yang 

dikeluarkan dari semua transaksi. 

4) Nilai SHU tiap anggota adalah (=) jumlah point yang dimiliki 

seseorang anggota, dikali (x) nilai tiap point SHU. 

5) Konversi nilai transaksi dengan jumlah point sangat tergantung 

dengan proporsi margin (tingkat keuntungan dari transaksi 

tersebut). Semakin rigid (detail) semakin adil, namun akan rumit 

administrasinya, kecuali sudah computerized. Maka, Rapat 

Anggota dapat memutuskan diawal dengan klasifikasi nilai dan 

atau jenis transaksi barang/jasa pada beberapa klasifikasi saja. 

SHU koperasi dibagikan kepada anggota koperasi berdasarkan dari 

dua kegiatan ekonomi koperasi yang dilakukan oleh anggota sendiri, 

yaitu: 

a. SHU atas jasa modal 

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai 

pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) 

tetap diterima oleh koperasinya sepanjang koperasi terssebut 

menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 
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b. SHU atas jasa usaha 

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik 

juga sebagai pemakai atau pelanggan. 

 

4. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha 

Sisa hasil usaha yang dibagi adalah sisa hasil usaha yang 

berasal dari anggota. SHU anggota adalah jasa dari modal dan 

transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Pembagian SHU 

anggota dilakukan secara transparan. SHU anggota dibayar secara 

tunai.  

Sesuai dengan perundang undangan koperasi Indonesia 

pembagian SHU koperasi  “biasanya” dibagi atas bagian-bagian 

yang telah disebutkan sebelumnya. Dikatakan “biasanya” karena 

pembagian SHU KOPERASI tetap harus sesuai dengan keputusan 

anggota di RAT yang dituangkan dalam AD/ART. 

Rumus Pembagian SHU yang ideal dan biasa dipakai pada 

koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut: Cadangan : 40%, 

SHU koperasi dibagi pada anggota : 40%, dana pemgurus : 5%, 

dana karyawan : 5%, dana Pembangunan Daerah Kerja / 

Pendidikan : 5%, dana sosial : 5%. 

Persentase penghitungan SHU Koperasi pun ditentukan pada 

RAT dan harus dituangkan dalam AD/ART koperasi. Jika anggota 

menginginkan SHU Koperasi dibagikan seluruhnyapun tetap 
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boleh, tapi tentu hal ini tidak dianjurkan karena keberadaan dana 

cadangan dll juga sangat penting untuk keberlangsungan koperasi.  

 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SHU 

Menurut Tri Ruli Yanti (2005) faktor yang mempengaruhi SHU 

adalah: 

1) Partisipasi Anggota 

Anggota Koperasi harus berpartisipasi dalam 

kegiatan Koperasi karenatanpa adanya peran 

anggota maka Koperasi tidak akan berjalan lancar. 

2) Jumlah Modal Sendiri 

SHU anggota yang diperoleh sebagian dari Modal 

Sendiri yaitu dariSimpanan Wajib, Simpanan 

Pokok, dana cadangan dan hibah. 

3) Kinerja Pengurus 

Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua 

kegiatan yangdilakukan oleh Koperasi, dengan 

adanya kinerja yang baik dan sesuaipersyaratan 

dalam Anggaran Dasar serta Undang-

Undangperkoperasianmaka hasil yang dicapaipun 

juga akan baik. 

4) Jumlah unit usaha yang dimiliki 

Setiap Koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini 

juga menentukanseberapa besar volume usaha yang 

dijalankan dalam kegiatan usaha. 

5) Kinerja Manajer 

Kinerja manajer menentukan jalannya semua 

kegiatan yang dilakukanKoperasi dan memiliki 

wewenang atas semua hal yang bersifat intern. 

6) Kinerja Karyawan 

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam 

mengelola Koperasi. 
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E. Hubungan Jumlah Anggota dengan Sisa Hasil Usaha 

Anggota koperasi mempunyai peranan penting dalam memajukan 

koperasi, tanpa adanya anggota koperasi tidak bisa berjalan. Anggota 

adalah pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi. Kesadaran dan 

penghayatan anggota terhadap koperasinya sangat diperlukan dengan 

tujuan akhirnya adalah meningkatnya partisipasi anggota dalam usaha 

koperasinya. 

 Anggota koperasi berhak menerima sisa hasil usaha sesuai dengan 

jasa yang telah diberikan kepada koperasi.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat R.M. Ramudi Arifin(meirsyahnp.blogspot.com), menyatakan 

bahwa “dalam batas ekonomi, kesejahteraan seseorang/masyarakat 

dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian 

tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat 

dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota”. 

Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota Koperasi dapat berupa 

pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang 

atau yang mampu dibeli oleh anggota.  

Setiap koperasi didirikan dengan tujuan untuk dapat terus 

menambah jumlah anggotanya, yaitu dengan cara memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota. 

Semakin berkembang sebuah koperasi, biasanya akan semakin banyak 

jumlah anggotanya.  
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F. Hubungan Modal dengan Sisa Hasil Usaha 

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, dan 

modal pinjaman. 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. Hal ini sesuai dengan teori Dr. G. Fauquet 

(2007:22) “Koperasi bukan suatu usaha yang memburu keuntungan, 

melainkan suatu perkumpulan pemberi jasa ( it is non profitundertaking, 

but service undertaking ), 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”. 
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G. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir menurut Purwanto (2007:81)  adalah 

argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban yang 

bersifat sementara dengan masalah yang diajukan. Kerangka berfikir 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang 

akan diteliti. Kerangka befikir merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. 

Anggota koperasi memegang peranan penting dalam menjalankan 

kegiatan koperasi. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna pelayanan 

koperasi. Kesadaran dan penghayatan anggota terhadap koperasinya 

sangat diperlukan dengan tujuan akhirnya adalah meningkatnya 

partisipasi anggota dalam usaha koperasinya. 

Jumlah anggota yang berperan aktif dalam pembiayaan koperasi 

berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta 

pemanfaatan berbagai potensi pelayanan yang disediakan koperasi akan 

meningkatkan modal koperasi, terutama modal kerja dan omzet 

usahakoperasi. Hal ini tentu akan membuat koperasi akan berkembang 

lebih baik dan akan menguntungkan anggota terutamadengan adanya 

kenaikan perolehan sisa hasil usaha koperasi.  

Dengan banyaknya jumlah anggota yang berperan aktif dalam 

kegiatan koperasi maka kegiatankoperasi dapat berjalan dengan lancar. 

Semakin banyak jumlah anggota koperasi akan semakin meningkatkan 

modal yang dimiliki koperasi. Modal inilah yang perlu diperhatikan oleh 
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para pengurus koperasi untuk mengelolanya dengan baik, sehingga modal  

itu dapat digunakan secara ekonomis dan efektif untuk pembiayaan 

operasional koperasi sehari-hari. 

Di dalam koperasi Sisa hasil usaha (SHU) erat hubungannya 

dengan jumlah anggota dan modal yang dimiliki oleh koperasi. Semakin 

banyak jumlah angota koperasi maka akan semakin banyak pula modal 

yang dimiliki koperasi. Dengan modal yang banyak maka koperasi dapat 

menghasilkan Sisa hasil usaha (SHU) bagi para anggotanya.  

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan salah satu indikator 

keberhasilan koperasi. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan untuk menjamin 

kelangsungan dan kesinambungan kegiatan usaha koperasi. Koperasi 

harus mampu membiayai kegiatan operasionalnya dengan sisa hasil usaha 

yang dihasilkan. Dengan demikian jumlah anggota dan modal koperasi 

berhubungan dengan sisa hasil usaha koperasi. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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H. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011 : 64), hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis 

tersebut akan diuji menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga akan 

diketahui kebenarannya secara empiris. Dengan mengacu pada rumusan 

masalah dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1) Ada hubungan yang signifikan antara  jumlah anggota koperasi 

dengan perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Primkopti “Handayni” Di 

Salatiga Tahun 2008-2012. 

2) Ada hubungan yang signifikan antara  modal koperasi dengan 

perolehan Sisa hasil usaha pada Primkopti “Handayani” Di 

Salatiga Tahun 2008-2012. 

3) Ada hubungan yang signifikan antara jumlah anggota dan modal 

koperasi dengan perolehan Sisa hasil usaha Pada Primkopti 

“Handayani” Di Salatiga Tahun 2008-2012. 

 




