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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi, perekonomian diharapkan pada persaingan yang 

sangat ketat dalam kegiatan ekonomis maupun bisnis. Koperasi merupakan 

tulang punggung Indonesia, dimana dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan 

bahwa perekonomian Indonesia  disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

azas kekeluargaan sehingga koperasi dituntut untuk mampu tampil di depan  

dalam sistem kemajuan perekonomian Indonesia. 

Koperasi adalah milik para anggotanya, karena diatur dan diurus sesuai 

dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya, sehingga kebijaksanaan 

koperasi harus tunduk kepada keputusan-keputusan rapat anggota sebagai 

kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai 

anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk 

mempertinggikan jasmani para anggotanya. 

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak 
sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi 
yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar 
azas kekeluargaan (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992) 
 
Jadi koperasi sebagai sekelompok orang-orang yang bergerak dalam 

lapangan ekonomi harus terbuka untuk anggota-anggotanya, karena tujuan 

koperasi adalah digunakan untuk menyelenggarakan kepentingan bersama 

1



 2

para anggotanya. Dengan demikian koperasi bekerja dan akan berkembang 

dengan adanya partisipasi dari anggotanya. “Tanpa partisipasi anggota 

kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektifitas 

anggotanya dalam rangka mencapai kinerja koperasi akan lebih besar” (Sri 

Djatmiko S Arifin, 2000:45). Untuk meningkatkan pengetahuan, partisipasi 

anggota dan keaktifan pengurus, koperasi harus bersifat terbuka 

menyampaikan hasil yang telah dicapai dalam usaha koperasi kepada seluruh 

anggota koperasi. 

Koperasi terutama KUD dan koperasi primer lainnya dapat 

mengembangkan prakarsa dan swakarsa sendiri, sehingga tumbuh menjadi 

lembaga. Ekomoni rakyat yang kuat dan menjadi wadah utama untuk 

pembinaan kemampuan golongan ekonomi lemah yang berdaya guna dan 

berhasil guna, dimiliki dan diatur oleh anggota, dan mampu berkembang 

secara teritograsi, dalam satu jelmaan kerja sama antara koperasi  yang 

terpadu dan menyeluruh serta terkait erat dalam kehidupan perekonomian 

nasional. 

Perkembangan merupakan perubahan yang timbul sebagai reaksi 
terhadap kolonialisme, sehingga nasionalisme merupakan pendorong 
dari keinginan untuk maju, bagaimana factor berkembang, tergantung 
dari sejarah, keadaan social, serta mental masyarakat yang 
bersangkutan (Phil. Astrid S. Susanto, 1999: 192). 
 
Perkembangan dunia usaha di Indonesia sebelum terjadi krisis 

ekonomi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini memaksa 

perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan diri dan menghadapi pesaing-

pesaing yang mungkin muncul. Apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi ini, 
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maka setiap unit usaha lebih dituntut untuk bekerja efektif dan efisien agar 

perusahaan mendapat hasil yang optimal dan mampu menjaga kelangsungan 

hidupnya. Semakin banyak anggota yang bergabung di dalam koperasi maka 

koperasi akan dapat mudah berkembang. 

“Partisipasi juga merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan 

dari luar perusahaan, untuk mengisi kekurangan tenaga saat sibuk dalam 

lingkaran aktifitas perusahaan” (Koentjaraningrat, 2000: 57). 

Pada kenyataan masa lalu dan masa sekarang ini peranan koperasi 

masih jauh dari harapan, ternyata dua pelaku ekonomi lainnya yaitu BUMN 

dan swasta telah jauh meninggalkan, sedangkan koperasi terkesan jalan 

ditempat. Hal tersebut banyak sekali penyebab dimana factor-faktor tersebut 

saling berkaitan. Misalnya masalah permodalan, manajemen atau pengelola 

dan kurangnya partisipasi anggota. Modal merupakan permasalahan klasik 

yang dihadapi oleh masyarakat bisnis atau pelaku ekonomi, karena tanpa 

adanya modal yang memadai suatu usaha bisnis tidak akan dapat berjalan 

sebagainama mestinya. Selain itu juga masalah ketersediaan sumber daya 

manusia yang berkualitas masih menjadi kendala, walaupun tersedia modal 

yang cukup tetapi manajemennya amburadul maka koperasi tidak akan 

berkembang sesuai dengan harapan. 

Dengan adanya kekurangan dan keterbatasan itulah koperasi dituntut 

untuk dapat berperan lebih banyak lagi dalam persaingan perekonomian saat 

ini, terutama dalam usaha mengentaskan kemiskinan yang dihadapi. Sebagian 

besar penduduk baik yang tinggal dipedesaan maupun perkotaan. Maka 
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koperasi mempunyai sasaran utama yang dapat diharapkan, dapat dijangkau 

adalah mengarahkan untuk berperan dalam kegiatan ekonomi yang pada 

gilirannya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan dimasa mendatang. 

Koperasi yang didirikan sebagai wadah yang menjadi tumpuan tiang 

harapan sebagai tiang penyangga utama perekonomian nasional, untuk itulah 

koperasi harus mampu berperan penuh dalam berbagai kegiatan ekonomi yang 

menyangkut produksi dan membuka lebih banyak kesempatan kerja, sebagai 

wujud sumbangannya kepada pembangunan sosial ekonomi masyarakat. 

Pendapatan koperasi, biaya yang ditanggung koperasi, serta partisipasi 

anggota maupun keaktifan pengurus mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU), 

karena koperasi adalah milik anggota dan untuk anggota, sehingga koperasi 

bisa berjalan dan berkembang. Jadi secara tidak langsung adanya partisipasi 

anggota dan keaktifan pengurus mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi. Usaha koperasi dalam 

memberikan pelayanan kepada para anggotanya, salah satu cara adalah dengan 

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha dibagikan kepada 

anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 

anggota koperasi. 

Untuk itulah perlu mengusahakan ditingkatnya kesadaran koperasi 

serta langkah pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan  kegiatan 

ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Seperti kita ketahui selama ini 

partisipasi anggota koperasi menyebabkan kelesuan usaha pada koperasi, 

karena hal kurangnya kesadaran arti pentingnya berkoperasi. 
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Keaktifan pengurus di dalam koperasi sangat berpengaruh dalam 

kelangsungan hidup suatu koperasi itu, karena pengurus yang lebih banyak 

berperan dalam menjalankan usaha di koperasi. Pengurus harus aktif dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan koperasi dan membuat rencana-rencana kegiatan 

atau melakukan evaluasi terhadap kinerja koperasi. 

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai tata susunan sebagai 

anggota usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Seharusnya besarnya 

partisipasi anggota sangat berpengaruh pada keberhasilan yang besar pula 

dibanding dengan anggota yang mempunyai partisipasi minim. 

Dengan latar belakang demikian, maka penulis merasa tertarik dan 

perlu mengadakan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI FAKTOR 

PARTISIPASI ANGGOTA DAN KEAKTIFAN PENGURUS TERHADAP 

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TULUNG 1 

KLATEN TAHUN 2008”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah di dalam penelitian ini sangat penting, agar 

masalah tersebut dapat dikaji secara mendalam. Maka dalam penelitian ini 

penulis membatasi masalah mengenai partisipasi anggota dan keaktifan 

pegurus kaitannya dengan perkembangan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) 

Tulung 1 Klaten tahun 2008. 
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C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah  sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh partisipasi anggota terhadap Perkembangan Usaha 

Koperasi Unit Desa (KUD) Tulung 1 Klaten tahun 2008  

2. Adakah pengaruh keaktifan pengurus terhadap Perkembangan Usaha 

Koperasi Unit Desa (KUD) Tulung 1 Klaten tahun 2008 

3. Adakah pengaruh partisipasi anggota dan keaktifan pengurus terhadap 

Perkembangan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Tulung 1 Klaten tahun 

2008 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya peran serta dan dukungan dari anggota 

sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan di Koperasi Unit Desa 

(KUD) Tulung 1 Klaten. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya peran serta dan dukungan dari pengurus 

sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan di Koperasi Unit Desa 

(KUD) Tulung 1 Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota dan keaktifan pengurus 

terhadap perkembangan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Tulung 1 

Klaten. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Anggota  

Penelitian ini diharapkan dapat lebih membantu anggota untuk mengetahui 

kegiatan di dalam koperasi dan ikut berpartisipasi untuk kemajuan 

koperasi. 

2. Bagi Pengurus 

Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya keaktifan pengurus dalam 

mengembangkan usaha koperasi. 

3. Bagi Koperasi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan  dijadikan 

pertimbangan untuk kedepannya bagi koperasi. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

perkoperasian dan bisa mengembangkan variabel lain dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mengetahui skripsi ini maka disusun sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini akan dibahas latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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BAB II.  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang definisi koperasi, jenis-

jenis koperasi, fungsi koperasi, kegiatan koperasi, alat kelengkapan 

koperasi, keanggotaan koperasi, sisa hasil usaha, pengertian 

perkembangan usaha, factor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan usaha, definisi partisipasi, macam-macam 

partisipasi, unsur-unsur partisipasi, kriterium atau ukuran 

partisipasi, pentingnya partisipasi, definisi pengurus, persyaratan 

sebagai anggota pengurus, tugas pengurus koperasi, hubungan  

partisipasi anggota, keaktifan pengurus dengan perkembangan 

usaha koperasi, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang definisi metode penelitian, jenis penelitian, 

tempat dan waktu penelitian,populasi, sampel, sampling, variabel 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data 

BAB IV.  HASIL PENELITIAN  

Bab ini meliputi gambaran umum KUD, penyajian data, 

analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian 

BAB V.  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 




