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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang beranggotakan orang 

atau badan hukum koperasi yang berwatak sosial dan merupakan tata susunan 

ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Hal ini tercantum 

dalam UU No.25 tahun 1992, koperasi merupakan perwujudan perekonomian 

rakyat yang berazaskan kekeluargaan, sedang asas kekeluargaan sesuai dengan 

jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan sendirinya koperasi 

merupakan perekonomian bangsa Indonesia yang utama dan sebagai soko 

guru perekonomian nasional. 

Keberadaan koperasi di Indonesia mempunyai tujuan meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Kesejahteraan anggota dalam koperasi lebih diutamakan dari pada laba, 

meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak mengalami kerugian. 

Koperasi sebagai tiang penyangga pertahanan perekonomian rakyat dan 

wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang demokratis karena 

produksi dalam koperasi dikerjakan oleh semua, untuk dan pemilikan oleh 

anggota masyarakat. Jadi kepentingan anggota diutamakan daripada 

kepentingan individu. 
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Pengembangan kelembagaan koperasi menjadi suatu organisasi 

koperasi yang kuat dalam masyarakat Indonesia sangat bergantung pada 

efektivitas peran serta masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan suatu 

koperasi yang kuat dan berswadaya haruslah dengan memperkuat organisasi 

dan kelembagaan koperasi yang berakar dan terkendali oleh anggotanya. 

Peranan  koperasi yang telah berhasil dikembangkan selama ini perlu 

didorong dan ditingkatkan agar semakin dapat memegang peranan utama di 

dalam kehidupan ekonomi. Usaha-usaha tersebut harus disertai pembinaan 

agar kegiatan koperasi dan peranan anggota koperasi makin meningkat 

sehingga manfaat koperasi makin menikmati oleh anggotanya yang pada 

gilirannya akan semakin meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Jika melihat posisi koperasi di Indonesia saat ini, sebenarnya masih 

cukup besar harapannya untuk dikembangkan lebih jauh. Koperasi di 

Indonesia berpeluang dikembangkan sesuai perubahan orientasi bisnis yang 

dipengaruhi oleh globalisasi. Meskipun pengaruh perdagangan bebas beragam, 

tetapi secara teoritis maupun empiris, perdagangan bebas memberi manfaat 

besar bagi koperasi. Hal ini disebabkan koperasi terbukti mempunyai 

kemampuan untuk membangun segmentasi pasar yang lewat sebagai akibat 

struktur pasar yang tidak sempurna. 

Selain perdagangan bebas, ekonomi daerah juga harus diperhatikan 

dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Otonomi daerah di satu sisi 

meningkatkan peran koperasi, tetapi disisi lain juga menciptakan masalah-

masalah baru bagi peran koperasi, tetapi disisi lain juga menciptakan masalah-
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masalah baru bagi koperasi itu sendiri. Ada beberapa peran yang dapat 

dilakukan oleh koperasi dalam era otonomi daerah yaitu: 1) untuk 

meningkatkan jangkauan pelayanan bagi masyarakat lapis bawah dan 2) untuk 

menahan arus keluar sumberdaya keuangan daerah. Sedangkan masalah baru 

yang muncul berapa kesulitan saat akan memperluas kegiatannya melampaui 

batas darah otonomi. Padahal perluasan jaringan kegiatannya melampaui batas 

daerah otonomi. Padahal perluasan jaringan kegiatannya melampaui batas 

daerah otonomi, seringkali harus dilakukan guna meningkatkan efisiensinya. 

Dalam keadaan fluktuasi ekonomi seperti saat ini, banyak badan usaha 

dan perusahaan-perusahaan mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat 

dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. hal tersebut dimaksudkan 

guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan tidak menderita 

kerugian. Langkah-langkah tersebut juta ditetapkan oleh Koperasi Bharata 

dengan tujuan menarik lebih banyak nasabah dan mempertahankan omzet 

pemasukan bagi koperasi. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam suatu 

badan usaha, baik suatu perusahaan maupun koperasi adalah meningkatkan 

kinerja keuangan agar lebih optimal. Maka sangat tepat bila dalam 

penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “ANALISIS PENGARUH 

LABA USAHA DAN ASSETS  TERHADAP JUMLAH KREDIT YANG 

DIBERIKAN OLEH KOPERASI BHARATA . 
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B. Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah laba usaha dan Aset berpengaruh  signifikan secara individual 

terhadap jumlah kredit  yang diberikan oleh koperasi Bharata di 

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ? 

2. Apakah laba usaha dan Aset berpengaruh  signifikan secara bersama-sama 

terhadap jumlah kredit  yang diberikan oleh koperasi Bharata di 

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ? 

3. Variabel mana yang paling berpengaruh diantara laba usaha dan Aset 

terhadap jumlah kredit  yang diberikan oleh koperasi Bharata di 

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui   laba usaha dan Aset berpengaruh  signifikan secara 

individual terhadap jumlah kredit  yang diberikan oleh koperasi Bharata di 

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. 

2. Untuk mengetahui   laba usaha dan Aset berpengaruh  signifikan secara 

bersama-sama terhadap jumlah kredit  yang diberikan oleh koperasi 

Bharata di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. 

3. Untuk mengetahui   Variabel yang paling berpengaruh diantara laba usaha 

dan Aset terhadap jumlah kredit  yang diberikan oleh koperasi Bharata di 

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Koperasi 

Dari hasil penelitian dan analisis ini, diharapkan dapat menjadi kontribusi 

yang bermanfaat dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan 

masalah kinerja keuangan. 

2. Bagi pihak lain 

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi pengertian koperasi, asas koperasi, landasan 

koperasi, dan pembelanjaan koperasi. Selain itu, dalam bab ini juga 

membahas tentang Pengertian Laporan Keuangan, arti penting 

laporan keuangan, dan bentuk-bentuk laporan keuangan, sifat dan 

keterbatasan laporan keuangan dan kajian penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kerangka pemikiran, data 

dan sumber data, serta metode analisis data. 
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BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, analisis 

data dan pembatasan dengan alat-alat analisis yang sesuai. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan 

sebagai perbaikan dari penelitian ini dan dapat menjadi pedoman 

bagi penelitian selanjutnya. 

 




