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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A .  Latar Belakang Masalah  

    Perkembangan dunia ekonomi yang semakin maju dihadapkan  pada  

persaingan yang sangat kuat, dimana peran para pelaku ekonomi sangat 

penting untuk memajukan perekonomian dan diharapkan mereka mampu 

bersaing  secara sehat untuk mendapatkan keuntungan . 

 Pesatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah  di 

segala bidang tidak terlepas dari peran masyarakat khususnya disektor 

perekonomian, sebab keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan 

merupakan  bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional 

yaitu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik 

material dan spiritual yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Di 

samping itu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

telah menempatkan ekonomi nasionalnya berdasarkan kekeluargaan. 

Sebagai perwujudannya adalah dengan adanya gerakan ekonomi koperasi  

di kalangan  masyarakat Indonesia. 

       Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dan sebagai  

bagian integral tata perekonomian nasional. Peran koperasi sangat penting  

dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta 

dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang mempunyai ciri-ciri 

demokratis, kebersamaan kekeluargaaan, dan keterbukaan. Dalam usahanya 
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koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan 

anggota, baik sebagai  produsen maupun konsumen. Oleh karena itu anggota 

dalam koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Koperasi 

mempunyai kedudukan yang sama dengan badan usaha yang lain, sehingga 

dalam menjalankan usahannya koperasi mengikuti hukum-hukum yang 

rasional dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan ,termasuk prinsip efisiensi 

usaha. Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka  terutama untuk 

anggota-anggotanya, keterbukaan dalam hal tidak boleh bahwa koperasi 

harus mengungkapkan semua informasi. Keterbukaan koperasi dititik 

beratkan pada dilaksanakannya fungsi pertanggungjawaban dengan baik 

oleh  pengurus  koperasi (Ikatan  Akuntansi  Indonesia ,1996: hal 27:2) 

 Dalam organisasi koperasi laporan keuangan koperasi merupakan  

bagian dari laporan pertanggungjawaban  pengurus yang  juga merupakan  

bagian dari sistem   pelaporan  keuangan. Posisi keuangan suatu koperasi 

terjamin dalam neraca, sedangkan perhitungan Sisa Hasil Usaha menyajikan 

hasil kegiatan usaha koperasi. Istilah perhitungan hasil usaha dipakai 

sebagai pengganti perhitungan laba atau rugi karena manfaat koperasi tidak 

semata–mata  diukur dari laba tetapi juga diukur dari manfaatnya bagi 

anggota. 

PUSAT KOPERASI WARIS (WARUNG INDONESIA 

SURAKARTA) sebagai koperasi yang bergerak di bidang penyaluran 

minyak tanah, perdagangan gula pasir, perdagangan beras, wartel dan usaha-

usaha lainnya merupakan koperasi serba usaha. Untuk dapat memberikan 
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pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan anggota, salah satu  caranya 

adalah dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU dibagikan kepada 

anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing–masing 

anggota koperasi. SHU dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk 

anggota dan bukan anggota. Besarnya SHU salah satunya tergantung pada 

pendapatan yang diperoleh koperasi. Besarnya pendapatan ini antara lain 

dipengaruhi oleh jumlah simpanan, harga barang, kuantitas barang 

banyaknya jenis barang yang dijual, jumlah anggota koperasi kelancaran 

kredit dan bunga pinjaman tetap. Faktor–faktor tersebut mungkin juga 

mempengaruhi biaya yang ditanggung koperasi, diharapkan koperasi dapat 

mengantisipasi apabila terjadi kondisi–kondisi yang menyebabkan Sisa 

Hasil Usaha yang diperoleh koperasi turun. Dari penjelasan diatas dapat  

diketahui bahwa secara tidak langsung faktor–faktor yang mempengaruhi   

pendapatan dan  biaya  akan mempengaruhi  juga Sisa Hasil Usaha  yang 

diperoleh koperasi.  

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoga Ekarini, 

(2000) mengenai cara menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi 

perolehan Sisa Hasil Usaha yaitu jumlah anggota koperasi dan jumlah jenis 

barang yang dijual diketahui bahwa dari hasil penelitian tersebut 

memperlihatkan jumlah anggota koperasi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan (hubungan independen) terhadap Sisa Hasil Usaha pada taraf 

signifikansi 0,05. Sedangkan jumlah jenis barang yang dijual koperasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan (hubungan dependen) terhadap Sisa 
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Hasil usaha Pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan  ternyata dari kedua faktor tersebut jumlah jenis barang yang 

dijual koperasi lebih dominan dalam mempengaruhi Sisa Hasil Usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  seperti di atas, maka pada penulisan 

skripsi ini penulis mencoba lagi dengan  menganalisis faktor–faktor yang 

mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha  dengan obyek yang berbeda  

yaitu pada  PUSAT KOPERASI  WARIS (WARUNG INDONESIA   

SURAKARTA), sehingga nanti  dapat   diketahui  apakah hasil  dari 

kesimpulan  terdahulu  tersebut berlaku   juga pada  PUSAT  KOPERASI  

WARIS (WARUNG INDONESIA SURAKARTA). 

      Dengan latar belakang tersebut diatas  maka penulis mengambil  judul: 

“HUBUNGAN ANTARA JUMLAH ANGGOTA DAN JUMLAH 

PENJUALAN DENGAN  PEROLEHAN SISA HASIL USAHA PADA 

PUSAT KOPERASI WARIS (WARUNG INDONESIA  SURAKARTA )”. 

 

B.  Perumusan    Masalah  

 Setelah  diketahui  latar belakang  tersebut  diatas, penulis  secara 

tersirat  telah memberikan  gambaran secara umum  mengenai   faktor –faktor  

yang mempengaruhi   perolehan  Sisa  Hasil Usaha  dalam  hal ini dibatasi  

pada jumlah  anggota koperasi  dan jumlah  penjualan   koperasi. Maka  dapat 

dirumuskan  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi   dalam  penelitian  ini 

adalah:  
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1.   Apakah terdapat hubungan antara jumlah anggota koperasi dengan   Sisa  

Hasil  Usaha  pada “ PUSAT  KOPERASI WARIS (WARUNG 

INDONESIA  SURAKARTA)? 

2. Apakah  terdapat hubungan antara jumlah penjualan dengan  Sisa Hasil 

Usaha  pada  PUSAT KOPERASI  WARIS  (WARUNG  INDONESIA 

SURAKARTA)? 

 

C.   Batasan    Masalah   

                   Mengingat  banyaknya  faktor –faktor  yang mempengaruhi Sisa  

Hasil Usaha  maka dalam penulisan  skripsi ini  penulis hanya  akan 

membahas  mengenai  jumlah   anggota  koperasi   dan  jumlah penjualan  

koperasi sejak  tahun 1994 sampai dengan 2002. 

 

D.   Tujuan  Penelitian  

 Tujuan  yang hendak  dicapai  dalam penelitian ini adalah  sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui  apakah terdapat hubungan antara jumlah  anggota 

koperasi  dengan Sisa Hasil Usaha  yang diperoleh  PUSAT  KOPERASI 

WARIS (WARUNG INDONESIA SURAKARTA). 

2. Untuk  mengetahui  apakah  terdapat hubungan antara jumlah penjualan 

koperasi dengan  Sisa Hasil Usaha  yang diperoleh PUSAT KOPERASI 

WARIS (WARUNG INDONESIA SURAKARTA). 
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E.  Manfaat   Penelitian  

1.  Diharapkan  dapat memberikan  informasi atau  masukan  pada   koperasi  

dalam usaha  memajukan  koperasi  dan  meningkatkan  perolehan  Sisa 

Hasil  Usaha . 

3. Diharapkan  penelitian  ini akan  menambah  khasanah dunia  pustaka di 

bidang  akuntansi  berdasarkan  penerapan  yang  ada  dalam  kenyataaan  

sebagai bahan  penelitian  lebih lanjut . 
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F.  Sistematika  Penyusunan  Skripsi  

Bab  I      Pendahuluan  

Dalam bab ini  membahas mengenai latar belakang,  perumusan  

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat  penelitian, 

metodologi penelitian . 

Bab  II    Landasan  Teori   

                     Dalam bab ini akan menguraikan  tentang pendapatan, biaya, 

keanggotaaan  koperasi , jumlah penjualan dan  SHU. 

     Bab  III    Metodologi penelitian  

Dalam bab ini  menguraikan  tentang  jenis penelitian, data dan 

sumber data,  metode pengumpulan  data, definisi  variabel  serta 

metode  analisa data .  

Bab IV    Analisa  Data  

Dalam bab ini  menguraikan  tentang gambaran  umum  dari obyek  

penelitian  dan  analisa  data hasil  penelitian . 

Bab V     Penutup  

Dalam bab ini menguraikan  tentang  kesimpulan  dan saran . 

 


	Skripsi.pdf
	SKRIPSI
	
	
	
	
	
	
	FAKULTAS EKONOMI

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA






	FAKULTAS EKONOMI
	UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH  SURAKARTA
	Jl. A Yani Tromol Pos I – Pabelan, Kartasura Telp
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	Bab 1.pdf
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A .  Latar Belakang Masalah
	D.   Tujuan  Penelitian

	Bab 2.pdf
	BAB II

	BAB 3.pdf
	BAB III
	A.  Jenis  Penelitian
	B.  Data dan  Sumber Data
	C. Variabel Penelitian
	D.  Metode Pengumpulan Data
	E.     Hipotesa
	F.   Metode Analisis

	Bab 5.pdf
	A. Kesimpulan
	B. Saran – Saran





