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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang Masalah 

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dimana kegiatannya berlandaskan 

pada prinsip-prinsip koperasi. Sebagai gerakan, koperasi menjunjung tinggi 

nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama antar anggotanya yang sangat 

diperlukan untuk mewujudkan tujuan utmanya, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya dan kemakmuran masyarakat (Jajang, 

2011:1). 

Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai 

badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam 

tata  perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu lebih 

membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan 

prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian 

nasional; bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung 

jawab pemerintah dan seluruh  rakyat (Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian).  

Tujuan utamanya kegiatan koperasi bukan berorientasi mencari 

untung (profit oriented) semata melainkan berorientasi pada manfaat 
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(benefid oriented). Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan 

mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya 

mengejar keuntungan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, 

akan  tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap 

memperoleh  penghasilan  yang layak demi menjaga kelangsungan hidup 

dan meningkatkan kemampuan usaha. Sehingga pada akhir periode 

usahanya diharapkan dan ditargetkan mendapat keuntungan yang layak. 

Keuntungan pada koperasi biasa disebut dengan istilah “Sisa Hasil 

Usaha”. Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 “Sisa Hasil 

Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu 

tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban  lainnya 

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. 

Sebagai badan usaha, kinerja manajemen operasional dan keuangan 

sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Dalam 

setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk 

keperluan: cadangan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana pegawai, 

dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Adapun 

cara dan besarnya penyisihan SHU ditetapkan dalam Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) masing-masing koperasi. 

Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu 

banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi pada setiap tahunnya menjadi 

sangat penting. Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu 

dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, 
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sehingga akan  memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang 

disisihkan dari SHU yang belum dicairkan atau digunakan maka akan 

diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa 

dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan 

perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan  memperkuat 

struktur finansialnya. Besarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap 

tahunnya juga sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara 

profesional.  

Satu sisi pengelolaan yang profesional memerlukan sistem 

pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat 

diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan usaha yang 

bergerak di bidang ekonomi melaksanakan akuntansi dalam kegiatan 

usahanya seperti badan usaha lainnya. Semakin besar SHU yang diperoleh 

koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat 

pada umumya. Dan untuk meningkatkan perolehan SHU sangat tergantung 

dari besarnya modal yang berhasil dihimpun serta volume usaha koperasi.  

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana 

cadangan dan hibah. Sedangkan  modal pinjaman dapat berasal dari : 

anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan 

lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lainnya 

yang sah (UU No. 25 tahun 1992 Pasal 41 ayat 1 & 2). 
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Setiap koperasi berusaha untuk selalu tumbuh dan berkembang. 

Menurut Partomo S.T. dan Abdul Rahman S. (2002:76) perkembangan 

usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang 

digunakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa semakin berkembangnya kegiatan 

usaha koperasi dewasa ini, maka semakin besarlah dana yang digunakan 

untuk membiayai kegiatan usaha koperasi. Hal ini berarti semakin besar pula 

tanggung jawab manajemennya. 

Menurut Sitio (2001:142) usaha atau kegiatan yang dilakukan 

koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi itu sendiri. 

Volume usaha inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan 

SHU koperasi. 

Lepas dari uraian teori dan isu diatas, Kabupaten Sukoharjo 

merupakan kabupaten yang sedang giat-giatnya melakukan pengembangan 

perekonomian baik lewat industri, koperasi dan UMKM. Hal ini terlihat dari 

hasil observasi awal peneliti yaitu terdapat 607 koperasi yang terdaftar pada 

Dinas Koperasi dan UMKM Sukoharjo. Hal ini menjadi pertimbangan 

menarik bagi peneliti karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti tidak 

semua koperasi memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) yang maksimal sehingga 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

MODAL SENDIRI, MODAL PINJAMAN DAN VOLUME USAHA 

TERHADAP SISA HASIL USAHA (Studi Kasus Pada Koperasi Di 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012)”. 
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B. Batasan Masalah 

Dari  identifikasi  masalah yang  terpapar diatas diperoleh gambaran 

dimensi permaslahan yang cukup luas. Namun menyadari adanya 

keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu 

memberi batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan tidak melebar. 

Adapun masalah yang dibatasi oleh penulis adalah pengaruh Modal 

Sendiri, Modal pinjaman dan Volume Usaha pada Sisa Hasil Usaha 

Koperasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012. 

 

C. Perumusan Massalah 

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan 

penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun 

perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah. 

Perumusan masalah tersebut antara lai n: 

1. Apakah Modal Sendiri berpengaruh pada Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi di Kabupaten Sukoharjo? 

2. Apakah Modal pinjaman  berpengaruh pada Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi di Kabupaten Sukoharjo? 

3. Apakah Volume Usaha berpengaruh pada Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi di Kabupaten Sukoharjo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh modal sendiri pada Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mengetahui pengaruh modal pinjaman pada Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi di Kabupaten Sukoharjo. 

3. Mengetahui pengaruh volume usaha koperasi pada Sisa Hasil Usaha 

(SHU) koperasi di Kabupaten Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1.  Manfaat Teoritis  

a.   Bagi Peneliti  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi SHU  koperasi di Kabupaten Sukoharjo. 

b.   Bagi Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan serta sebagai  bahan  masukkan dibidang penelitian 

yang sejenis. 

2.   Manfaat Praktis  

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan dan  dapat sebagai bahan  masukan  informasi kepada 
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para manajer dan anggota koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi 

di masa yang akan datang. 

 


