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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Koperasi dikenal sebagai organisasi usaha yang bersama berjuang dalam 

bidang  ekonomi  dengan  jalan  yang  tepat  untuk  membebaskan  diri  para 

anggotanya  dari  kesulitan-kesulitan  ekonomi  dalam  memperoleh  suatu 

kesejahteraan. Gara-gara bernuansa korporasi, UU No. 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak tanggung-tanggung, 

yang dibatalkan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut. Selain 

karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas 

kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut 

Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan 

menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk 

menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU 

Perkoperasian 1992. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru. 

Menurut Undang-Undang  No. 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang   koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas 

kekeluargaan.  Dari pengertian koperasi menunjukkan bahwa koperasi merupakan 

suatu perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk 



2 

 

kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas 

kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara 

anggota koperasi. Oleh karena itu, keberhasilan  koperasi sangat penting bagi laju 

pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkembangan 

usaha koperasi, seperti yang dikemukakan oleh Jochen Ropke (2003:170) antara 

lain pengelola, pelayanan, permodalan, partisipasi anggota, dan pembinaan 

pemerintah. Menurut Thoby Mutis (1992:89) berhasil tidaknya pertumbuhan 

(keberhasilan)  koperasi juga tergantung dari beberapa faktor usaha, jasa, 

pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri. Disamping itu 

Suryana (2003:75) mengemukakan bahwa lingkungan mikro dan makro dapat 

mempengaruhi jalannya usaha. . 

Partisipasi anggota merupakan kewajiban sekaligus hak anggota  yang 

akan mempengaruhi kegiatan koperasi.  Berdasarkan Undang-Undang  No. 25 

Tahun 1992 Pasal 20, kewajiban anggota yaitu mematuhi Anggaran Dasar (AD) 

dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam 

rapat anggota. Selain itu, anggota juga berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan 

usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Sementara hak anggota antara lain 

menghadiri, menyatakan pendapat dan memberi suara dalam  rapat anggota, 

memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan 

rapat anggota, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama 

antara sesama anggota serta mendapatkan keterangan mengenai perkembangan 

koperasi.  
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Anggota harus terlibat dalam upaya pengembangan koperasi dari tingkat 

penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk 

merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota. Partisipasi  

anggota  koperasi  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  tertibnya anggota  dalam  

membayar  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  dan  simpanan sukarela, 

berbelanja di toko koperasi, menghadiri rapat anggota koperasi. Semakin banyak 

dan aktif anggota sebuah koperasi maka semakin besar peluang keberhasilan 

koperasi tersebut untuk berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan 

badan usaha lain (Setiaji, 2009: 22).  

Dalam kenyataannya, selain partisipasi anggota adapun pengaruh 

pelayanan kredit  yang  mampu  mempengaruhi  keberhasilan  usaha  koperasi.  

Pelayanan menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1997:571)  adalah  

kemudahan  yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli barang dan jasa. 

Sedangkan kredit erat kaitannya dengan pengadaan modal suatu usaha, dimana 

terjadi kepercayaan antara orang dan badan usaha yang memberikan kredit dengan 

ikatan perjanjian harus  memenuhi  segala  kewajiban  yang  diperjanjikan  untuk  

dipenuhi  pada waktunya (yang akan datang).  

Pengaruh pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi 

disebabkan karena pelayanan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  menentukan  

bagi  suksesnya koperasi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. 

Kegiatan pelayanan ini tentu sekaligus diharapkan dapat menjadi sumber 

keuntungan bagi perusahaan koperasi  (Sitio  dan  Tamba,  2001:81).  Selanjutnya  

semakin  banyak  hubungan ekonomis  antara  anggota  dengan  koperasi,  
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semakin  besar  kemungkinan berkembangnya koperasi.  

Organisasi koperasi merupakan suatu unsur dari unsur-unsur yang lainya 

yang ada dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainya dan saling 

berhubungan, saling bergantung dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan 

satu kesatuan yang komplek. Masih banyak kegiatan yang dilakukan koperasi 

belum mencapai keberasilannya seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainya. 

Faktor membangun partisipasi anggota koperasi dan pelayanan kredit merupakan 

faktor utama pada masa sekarang. 

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa  partisipasi anggota 

merupakan bagian vital dalam membangun koperasi. Melalui partisipasi anggota, 

koperasi dapat menggerakkan sumber-sumber daya  yang ada untuk mencapai 

tujuannya. Demikian pula dengan pelayanan kredit merupakan faktor  yang sangat 

menentukan keberhasilan koperasi di era globalisasi.   

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi  yang 

beranggotakan  para  pegawai  negeri. KPRI didirikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup pegawai negri. Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Tugu Lilin berlokasi di Jl. Sekar Jagad I, Pajang, Laweyan, Surakarta. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Pengawas KPRI Tugu Lilin Pajang Surakarta 

Tahun 2014 pengurus telah melaksanakan kegiatan dan usaha sesuai dengan 

RAK. Pengurus, pengawas dan pembina telah menjalin kerjasama dengan baik 

sehingga mampu menyelesaikan rencana kerja nya dengan lancar dan mampu 

memecahkan masalah-masalah yang terjadi. 

Perkembangan jumlah anggota KPRI Tugu Lilin dari tahun 2013 ke 2014 
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sedikit mengalami kenaikan karena meskipun ada anggota yang keluar dengan 

keterangan pindah tugas tetapi ada juga yang masuk. 

Tabel I.1.  

Laporan RAT Koperasi Tugu Lilin 

 Tahun 2013 Tahun 2014 

Pendapatan Rp 26.707.649 Rp 23.883.102 

Volume Kredit Rp 1.363.000.396 Rp 1.522.118.886 

Pendapatan jasa PU Rp 292.565.982 Rp 295.158.623 

  Sumber: Laporan RAT Koperasi Tugu Lilin Tahun 2013-2014 

 

 Dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan dari usaha toko dari tahun 2013 

ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar  10,56%. Pada bidang usaha simpan 

pinjam / kredit uang tetap merupakan usaha priadona bahkan kredit barang non 

konsumsi pun beralih ke kredit uang langsung. Volume kredit uang mengalami 

kenaikan 11,67%. Pendapatan jasa PU mengalami kenaikan 0,89%   

Maria Erra (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi 

dan pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi republik Indonesia 

(KPRI) kopekoma kota magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

partisipasi anggota dan pelayanan kredit secara simultan mempunyai pengaruh 

positif terhadap keberhasilan usaha koperasi. Pelayanan kredit berpengaruh 

positif terhadap keberhasilan usaha koperasi.  

Eka dan Kirwani (2012) melakukan penelitian mengenai partisipasi 

anggota sebagai upaya meningkatkan perkembangan usaha di koperasi civitas 
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akademika unesa ketintang. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi anggota 

sebagai upaya meningkatkan perkembangan usaha di Koperasi Civitas 

Akademika Unesa tinggi mencapai 60% sehingga partisipasi anggota dapat 

digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan usaha di Koperasi 

Civitas Akademika Unesa Ketintang. Perkembangan usaha di Koperasi Civitas 

Akademika Unesa pada unit usaha simpan pinjam antara lain dapat  

meningkatkan jumlah pinjaman pada anggota dan memperpendek masa antri 

pinjaman pada tahun 2009-2012, sedangkan pada unit minimarket antara lain 

adalah bekerjasama dengan OMI sehingga promosi barang  meningkat setiap 

bulannya pada tahun 2009-2012. 

Miftahul, Sri, dan Fenny (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

partisipasi anggota dan pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi 

unit nagari talago II kabupaten 50 kota payakumbuh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa partisipasi anggota dan pelayanan kredit secara simultan 

signifikan terhadap keberhasilan usaha koperasi. Analisis terhadap faktor-faktor 

yang diuji dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap keberhasilan usaha Koperasi Unit Nagari (KUN) Talago II 

Kabupaten 50 Kota Payakumbuh adalah variabel partisipasi anggota.  

Mulyawardani (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

partisipasi anggota dan kebijakan pemerintah terhadap keberhasilan koperasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi anggota berpengaruh signifikan 

tehadap keberhasilan koperasi , kebijakan pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keberasilan koperasi. Secara silmultan partisipasi anggota dan 
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kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan koperasi. 

Dalam penelitian ini akan diteliti kembali pengaruh partisipasi anggota 

dan pelayanan kredit tehadap keberhasilan koperasi, seperti yang telah dilakukan 

oleh Erra (2013). Akan tetapi, penelitian ini menggunakan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) tugu lilin Surakarta sebagai objek penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Sedangkan penelitian sebelumnya 

dilakukan pada tahun 2013 dengan objek penelitian yang berbeda. Sedangkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka dan Kirwani (2012)  dan 

Mulyawardani (2013) tidak  menyertakan variabel pelayanan kredit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

penelitian : “PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA DAN PELAYANAN 

KREDIT TERHADAP KEBERHASILAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 

INDONESIA (KPRI) TUGU LILIN PAJANG SURAKARTA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

dirumuskan permasalah sebagai berikut : 

1. Apakah partisipasi anggota berpengaruh terhadap keberhasilan Koperasi   

Pegawai Republik Indonesia ?  

2. Apakah pelayanan kredit berpengaruh terhadap keberhasilan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia ?  

C.   Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 
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1.  Untuk menguji partisipasi anggota terhadap keberhasilan Koperasi   

Pegawai Republik Indonesia. 

2. Untuk menguji pelayanan kredit terhadap keberhasilan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia. 

D.   Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebagai sumbangan 

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Tugu Lilin Pajang Surakarta dalam 

usaha pencapaian keberhasialan koperasi dengan memperhatikan faktor 

partisipasi anggota dan pelayanan kredit 

2. Bagi anggota Koperasi Tugu Lilin Pajang Surakarta dapat dijadikan 

pertimbangan dan masukan untuk mengambil kebijakan yang 

berhubungan dengan partisipasi anggota dan pelayanan kredit.  

3. Bagi kalangan akedemis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dijadikan acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang 

E.  Sistematika Penulisan  

 Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka 

penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang koperasi, KPRI, keberhasilan 

koperasi, partisipasi anggota, pelayanan kredit, tinjauan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi 

jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, uji kualitas 

data, serta teknik analisis data 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengujian 

data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis 

data. 

 BAB V PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang diperlukan 

 

 

 


