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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Koperasi 

2.1.1 Koperasi 

 Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata “co” yang berarti 

bersama dan “operation” (operasi) artiny bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah 

kerjasama.Menurut Tiktik Sartika P. (2009: 12) Defenisi orgasinsasi koperasi 

secara nominalis yang diterima secara internassional yang digunakan oleh 

Konferensi Buruh Internasional (International Labor Organization = ILO, 1966) 

Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang 

bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui 

pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, pembagian risiko 

serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan secara 

aktif. 

Menurut Pasal 1 UU No 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi 

diindonesia adalah: "Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan".(Subandi,2015:19-20) 
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Menurut R.M Margono Djojohadikoesoemo Koperasi adalah perkumpulan 

dari manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama 

untuk memajukan ekonominya.(dalam buku Firdaus,Muhammad, 2002:39) 

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mempunyai sifat gotong 

royong. Oleh karenaa itu agar dalam pengelolaan berjalan dengan baik koperasi 

perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Berkembangnya 

sumber daya manusia sangat menentukan perkembangan organisasi koperasi. 

(Suryani, 2008:115) 

Menurut Sitio dan Tamba (2001 : 16) Koperasi biasanya koperasi 

dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud 

mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui 

kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan 

bersama. 

Menurut Chaniago dalam Sitio dan Tamba (2001 : 17) mendefenisikan 

koperasi sebagai suatau perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, 

dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 

Menurut Moh. Hatta dalam Sitio dan Tamba (2001 : 17) Koperasi adalah 

usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 

tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan 
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memberi jasa kepada kawan berdasarkan „seorang buat semua dan semua buat 

seorang‟. 

Menurut Tati S.J (2005 : 4) Koperasi adalah suatu lembaga yang dirancang 

untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus merupakan 

pemiliknya. 

Menurut Hendrojogi (2007 : 20) Koperasi merupakan suatu wadah bagi 

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah  yang dalam rangka usaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup 

mereka. 

Menurut Jochen Ropke diterjemahkan oleh Sri Djatnika (2003 : 14) 

Koperasi didefenisikan sebagai suatu organisasi usaha yang para pemiliknya atau 

anggotanya adalah juga pelanggan utama atau kliennya.  

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 di jelaskan pengertian 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hokum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

pada Undang-undang ini juga dijelaskan adanya Koperasi Primer dan Koperasi 

Sekunder. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian Nasional dalam rang`ka mewujudkanmasyarakat yang maju ,adil 

,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar1945 . 
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Dalam pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan 

prinsip koperasi, karena Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam 

menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran 

orang-seorang.Dasar Hukum dari Koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan tentang 

fungsi dan peran koperasi, yaitu sebagai berikut : 

a. membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi 

anggota padakhususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraanekonomi dan sosialnya; 

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia danmasyarakat ; 

c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perkonomiannsional dengan koperasi sebagai sokogurunya ; 

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional 

yang merupakanusaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 dijelaskan tentang 

prinsip koperasi, Yaitu Sebagai berikut : 

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut; 
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a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; 

b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; 

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnyajasausaha masing-masing anggota; 

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

e. kemandirian. 

(2) Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi melaksanakan pula 

prinsipKoperasisebagai berikut; 

a. pendidikan perkoperasian; 

b. kerja sama antar Koperasi. 

 

2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi 

 Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku 

dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, 

prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” dalam kehidupan 

koperasi.Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri 

atau cirri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak 

koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha yang lain. (Menurut 

Sitio dan Tamba (2001 : 20-21) 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa 

untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. 

Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, didalam keanggotaan koperasi 
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tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan 

koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas 

dasar kesamaan kepentingan ekonomi karna kepentingan ekonominya dapat 

dilayani oleh koperasi. 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak 

suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola 

koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal 

dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota 

yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan 

pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih 

menjadi pengelola. 

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa 

usaha masing-masing anggota. 

Dari prinsip ini dapat disimpulkan bahwa; 1) Koperasi bukanlah badan 

usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU (sisa hasil usaha) yang dibagi 

kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam 

koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota 

kepada koperasinya. Dengan kata lain semakin banyak seorang anggota 

melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar 

SHU yang diterima. Prinsip ini berlaku apabila koperasinya tidak mengalami 



 
 

 
 

20 

kerugian. 2) Koperasi indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai 

keadilan dalam kehidupan masyarakat. 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan 

pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan 

digunakan koperasi untuk melayani anggota. Modal dalam koperasi digunakan 

untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya. Dengan mengutamakan 

pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan ini diharapkan bahwa koperasi 

mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. 

Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota 

ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya 

modal yang diberikan. 

5. Kemandirian 

Kemandirian ini dimaksudkan koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam 

hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung 

pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawa, otonomi, swadaya, dan 

keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri 

dalam mengelola usaha dan organisasi. 

6. Pendidikan perkoperasian 

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan 

berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian 
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan 

perkoperasian, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota 

dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta 

menghayatinilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperassi. 

7. Kerjasama antarkoperasi 

Untuk mencapai tujuan yang sama, masing-masing koperasi memiliki 

kelebihan dan kekurangannya bekerjasama untuk saling memanfaatkan kelebihan 

dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai 

secara optimal. Kerjasama tersebut diharapkan akan salingmenunjang 

pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. 

Kerjasama antarkoperasi dapat dilakukan antar lokal, nasional, dan internasional. 

2.1.3 Tujuan Koperasi 

Tujuan adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai. cita-cita koperasi 

indonesia terikat pada landasan idiil, structural dan operasionalnya. Keterikatan 

inilah yang menjadi arah, tahapan, dan proses dalam mewujudkan dalam tujuan 

koperai indonesia yang terlibat pada UU Nomor 25 Tahun 1992 yaitu berbunyi: 

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.  

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi Indonesia memiliki arah dan 

amanat sebagai berikut: (Ansharullah, 2013:24-25) 
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1. Koperasi diharapkan mampumenjadi alat untuk meningkatkan  

kesejahteraan anggotanya dan masyarakat Indonesia 

2. Koperasi diharapkan mampu menjadi bagian utama dalam struktur dan 

sistem perekonomian nasional. 

3. Koperasi diharapkan mampu menjadi cerminan demokrasi ekonomi 

nasional yang berkeadilan. 

Tujuan koperasi Indonesian adalah mengembangkan kesejahteraan 

anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia 

adalah perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan 

merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota 

diutamakan dari pada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi 

tidak menderita rugi tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan 

pada masing-masing anggota. Selai itu tujuan utama lainnya adalah mewujudkan 

masyarakat adil, makmur, material dan spiritual berdasarkan pancasila dan 

Undang-undang dasar 1945. 

Tujuan tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu 

menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi 

sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan 

pihak manajemen dalam mengelola koperasi.  Pada kasus anggota juga bertindak 

sebagai pemilik, pelanggaran dan permodalan akan dapat lebih mudah melakukan 

pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi sehingga penyimpangan 

dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui. 
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 Dalam tujuan tersebut diktakan bahwa, koperasi memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan nggota 

adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan 

anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. 

Dengan demikian, Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat  

diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat 

luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran kesejahteraan bagi seseorang dapat 

berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah 

merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. (Sitio dan 

Tamba, 2001 : 19-20)  

Dan beberapa tujuan koperasi diatas garis besarnya adalah: 

1. Mensejahteraan para anggota koperasi dan masyarakat 

2. Mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur 

3. Memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam 

bidang perekonomian 

4. Membangun tatanan perekonomian nasional. 

Keempat garis besar tujuan koperasi tersebut tertuang dalam fungsi 

koperasi yang diatur dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 Pasal 4 yang 

isinya adalah sebagai berikut: 



 
 

 
 

24 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat; 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dapat kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya; 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan 

dan demokrasi ekonomi. 

2.2 Badan Hukum Koperasi  

Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hokum yang kegiatan 

usahanya mempunyai ruang gerak lebih dari perseroan terbatas, yaitu selain 

perdagangan umum dan jasa, koperasi bias memiliki kegiatan usaha simpan 

pinjam yang mirip perbankan, hanya saja koperasi tidak boleh mengadakan 

kegiatan tersebut selain untuk anggotanya. Sebagai badan usaha koperasi juga 

memiliki Badan Hukum. Badan Hukum koperasi adalahsebuah pengesahan yang 

diterbitkan untu mengesahkan berdirinya sebuah koperasi dan melegalkan 

koperasi tersebut dengan tercatatnya koperasi itu di akta notaris dan tentunya telah 

disahkan oleh Kementrian Koperasi. (Dosenekonomi.com) 
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Undang-undang mengenai perkoperasian yang menjadi acuan pendirian 

Badan Hukum Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian khususnya pada Pasal 9 sampai Pasal 14, selanjutnya akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Pasal 9 

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya 

disahkan oleh pemerintah. 

Pasal 10 

(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal9, para pendirimengajukan permintaan secara tertulis disertai 

akta pendirian Koperasi. 

(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulansetelah diterimanya permintaan pengesahan. 

(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik 

Indonesia. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak ,alasan 

penolakan diberitahukankepada para pendiri secara tertulis dalam 

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelahditerimanya permintaan. 

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendri dapat 

mengajukanpermintaan ulang dalam waktu palng lama 1 (satu) bulan 

sejak diterimanya penolakan. 

(3) Kuputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam 

jangka waktu palinglama 1(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan 

permintaan ulang . 

Pasal 12 

(1)  Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota . 

(2)Terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, 

pembagian,danperubahan bidang usaha Koperasi dimintakan 

pengesahan kepada pemerintah. 

Pasal 13 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan 

pengesahan aktapendirian ,dan perubahan Anggaran Dasar Sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9, pasal 10,pasal 11, dan pasal 12 diatur lebih lanjut dengan 

peraturanpemerintah. 

Pasal 14 
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(1) Untuk keperluan pengembangan dan//atau efisiensi usaha ,satu 

Koperasi atau lebih dapat: 

a. Menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain ,atau 

b. Bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk 

Koperasi baru . 

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuanRapat 

Anggota masing-masingKoperasi. 

 

Dalam skalanya koperasi dapat dibagi atas 3 skala yaitu; 1) Koperasi Skala 

Nasional dimana anggota-anggotanya lebih dari 3 Provinsi dan memiliki jumlah 

anggota sebanyak 120 orang sesuai kebijakan Deputi bidang kelembagaan 

koperasi dan dalam pembentukannya boleh diwakili dengan quorum 61 orang. 

Pengesahaan Badan Hukumnya dilakukan oleh Menteri Koperasi. 2) Koperasi 

Skala Provinsi, dimana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan hanya terdapat 

di satu Provinsi. Pengesahaan Badan Hukumnya dilakukan Oleh Kepala Dinas 

Koperasi Perdagangan dan UKM atas nama Menteri. 3) Koperasi skala 

Kabupaten/ Kotamadya, dimana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan hanya 

terdapat disatu kabupaten/ kotamadya. Pengesahan Badan Hukumnya juga 

dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM atas nama Menteri. 

2.3 Koperasi Menurut Pandangan Islam 

  Koperasi disebut juga syirkah Ta'awuniyah (perseroan tolong-menolong). 

Para fuqaha mendefenisikan sebagai Akad antara orang-orang yang berserikat 

dalam hal modal dan keuntungan. Defenisi ini dalam mazhab Hanafi.  Sebelum 

membahas tentang koperasi (sirkah ta'awuniyah), sirkah secara umum 

disyariatkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Isjma'. Dikaji dari segi defenisinya 

koperasi merupakan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
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anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya 

modal yang ditanam. Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang 

dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan 

dengan akan tercipta sebuah kekuatan, maka kekuatan digunakan untuk 

menegakkan suatu yang benar menurut syara'. 

  Dalam islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini 

adalah wadah kemitraa, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang 

sehat, baik, dan halal. Lembaga seperti ini sangat dipuji Islam seperti dalam surat 

Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut: 

 

َٰٓأَيُّهَبٱلَِّرييََ ََيَ  ئَِس َٰٓ ََشَع  َتُِحلُّىاْ َََل ََِءاَهٌُىاْ ََٱّللَّ ۡهَسٱۡلَحَسامَََوََل ََٱلشَّ ٌَََوََل ََٱۡلهَۡد ئِدَََوََل
َٰٓ ََٱۡلقَلَ  يَي ََءآَٰهِّ يَۡبتَُغىَىََٱۡلبَۡيتَٱۡلَحَسامَََوََلَٰٓ

َفََ ََحلَۡلتُۡن ََوإَِذا ۚب ًا ََوِزۡضَى  بِِّهۡن يَزَّ َهِّ َفَۡضٗلا
ََشٌَََََلَوَََٱۡصطَبُدواْۚ ََ ََيَۡجِسَهٌَُّكۡن ََنِي وُمۡن ََصدُّ َنَى َوَۡىمأ نَىََٱۡلَوۡسِجِدٱۡلَحَسامَِبُى

ََوتََعبَوًُىاََْنلًََ
َ وَََٱۡلبِسَِّتَۡعتَُدواْْۘ ۡثنََِوََلَتََعبَوًُىاََْنلًَََٱلتَّۡقَىي  ِىَۚوَََٱۡۡلِ ََ وَََٱۡلُعۡدَو  ََٱتَّقُىاْٱّللَّ ََإِىَّ ٢َََٱۡلِعقَبةََِشِديُدََٱّللَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-

syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
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tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 

  Dari arti surah Al- Maidah Ayat 2 diatas dapat dilihat makna dari ayat 

tersebut bahwa :“bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan 

janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan”. 

  Didalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan 

imam ahmad dari anas bin malik R.A. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

  “Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan dianiaya, tapi bagaimana 

menolong orang yang dianiaya? Rasul menjawab :kamu tahan dan 

mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya.”(HR.Imam 

Bukhari dan Imam Ahmad) 

  Hadits tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas) maka dapat dipahami 

bahwa umat islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya 

lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan 

sampai menghisap darah orang-orang miskin. Seperti dengan mempermainkan 

harga, menimbun barang, membuang uang dan dengan cara yang lain-lain. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono (2007 :65) Kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 
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Tabel 2.4 : Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor 

penunjang 

pembubaran koperasi 

a. Manajerial tidak matang 

b. Anggota semakin menipis  

c. Tidak melaksanakan RAT (Rapa Anggoa 

Tahunan) 

d. Keberadaan koperasi tidak terlihat dan dirasakan 

dalam meningkatkan perekonomian Kota 

Pekanbaru 

 

Dalam Pasal 32 oleh Pemerintah : 

a. anggaran dasar koperasi  

b. Kegiatan bertentangan  

c. Koperasi pailit  

d. Tidak ada Rapat Anggota Tahunan 

e. Tidak ada Kegiatan 

Pembubaran diputuskan dalam 

Keputusan Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor: 

65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 

Tentang Pembubaran Koperasi 

pembubarankoperasi dapat dilakukan 

dalam Peraturan Menteri Koperasi dan 

UMKM No 10 Tahun 2015 Tentang 

Kelembagaan Koperasi 
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2.5 Defenisi Konsep 

Menurut Masri Singaribuan dalam Desy Lyana. M (2016:45) Konsep 

adalah istilah atau defenisi yang menggambarkan secara abstrak kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 

1) Menurut Pasal 1 UU No 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan 

koperasi diindonesia adalah: "Badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan".(Subandi,2015:19-20) 

2) Badan Hukum koperasi adalah sebuah pengesahan yang diterbitkan 

untu mengesahkan berdirinya sebuah koperasi dan melegalkan 

koperasi tersebut dengan tercatatnya koperasi itu di akta notaris dan 

tentunya telah disahkan oleh Kementrian Koperasi. 

(Dosenekonomi.com) 

2.6 Konsep Operasional 

 Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memerintahkan 

bagaimana cara mengukur variable. Konsep mempunyai tumpang tindih dan 

memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna 

menghindari salah satu pengertian dan pengukuran yang dapat diketahui 

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable 

tersebut. 
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Tabel 2.2 : Konsep Operasional  

No Variable Indikator Sub-indikator 

1. Pembubaran Koperasi 

berdasarkan Peraturan 

Menteri Koperasi dan 

UKM No 10 Tahun 

2015 Tentang 

Kelembagaan 

Koperasi (Pasal 32 

oleh pemerintah) 

1. Tidak Memiliki 

Anggaran Dasar 

Koperasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan bertentangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koperasi pailit  

 

 

 

 

 

 

 

4. Tidak ada Rapat 

Anggota Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tidak ada Kegiatan  

a. Tidak memiliki nama 

dan tempat kedudukan 

koperasi 

b. Maksud dan tujuan 

serta usaha tidak jelas 

c. Tidak ada ketentuan 

anggota dan ratpat 

anggota 

 

 

a. Adanya ketertiban 

umum yang dilanggar 

dan diputuskan oleh 

pengadilan 

b. Adanya kasus asusila 

yang dilakukan dan 

diputuskan pengadilan 

 

a. Koperasi berdasarkan 

keputusan pengadilan 

dinyatakan bangkrut 

b. Koperasi tidak bias lagi 

menjalankan kegiatan 

karena tidak adanya 

modal/ dana 

 

 

a. Tidak dilakukannya 

RAT guna 

mempertanggungjawab

kan pelaksanaan tugas 

pengurus koperasi 

b. Koperasi tidak pernah 

lagi melakukan Rapat 

Anggota Tahunan 3 

Tahun berturut-turut 

 

 

a. Kegiatan usaha guna 

meningkatkan 

kesejahteraang anggota 
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Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 10 Tahun 2015 Tentang 

Kelembagaan 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian oleh Mardialis yang berjudul ANALISIS PEMBINAAN 

KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM (USAHA KECIL 

MENENGAH) KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang). 

Pada penelitian ini masalahnya adalah pada Kabupaten Kampar Khususnya 

Kecamatan Tambang tidak semua koperasi aktif dan terdapat 6 koperasi yang tidak 

aktif. Penelitian ini bertujuan Mengetahui program pembinaanyang telah dilakukan 

dan mengetahui hambatan dalam program pembinaan itu. Hasil dari penelitian ini 

adalah program pembinaan yang telah dilakukan adalah memberikan usaha seluas-

luasnya kepada koperasi dalam mengelola usaha atau bisnis koperasi, meningkatkan 

dan memantapkan kemampuan koperasi diberbagai bidang koperasi, melakukan 

kerjasama yang menguntungkan antar koperasi. Hambatan dalam program 

pembinaan ini adalah a) Banyak badan usaha lain bergerak pada bidang usahayang 

sama dengan koperasi, b) Kurangnya modal koperasi, c) Pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan anggota pengurus belum memadai, d) Pembukuan 

koperasi belum lengkap, e) Pemeriksaan oleh Dinas Koperasi belum membantu, f) 

Kurangnya fasilitas, g) Banyak masyarakat tidak mempercayai koperasi. 

tidak pernah dilakukan  

b. Kegiatan usaha tidak 

dilakukan 2 tahun 

berturut-turut sejak akta 

pendirian koperasi 

disahkan 
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Kesimpulannya, a) Pertumbuhan koperasi di kabupaten kampar sudah dilaksanakan 

baik oleh Diskop dan UKM Kabupaten Kampar, b) Bimbingan, kemudahan dan 

perlindungan koperasi yang ada dikabupaten Kampar telah dilaksanakan dengan 

sangat baik. 

 Dari penelitian terdahulu diatas oleh Mardialis. Letak 

perbedaannya pada fokus masalah yang diteliti. Pada penelitian ini lebih fokus 

pada masalah bagaimana pembinaan koperasi di kabupaten Kampar karena 

terdapat 6 koperasi yang tidak aktif. 

 Selanjutnya penelitian oleh Sri Ika Junaida yang berjudul ANALISIS 

EFEKTIFITAS PEMBINAAN KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI DAN 

UKM (USAHA KECIL MENENGAH) KABUPATEN ROKAN HILIR. Pada 

penelitian ini masalahnya adalah koperasi yang ada di Rokan Hilir banyak belum 

sesuai dengan tujuan koperasi sebagai usaha bersama untuk memajukan 

masyarakat, sebagian koperasi banyak yang tidak aktif serta kurang 

berkembangnya berbagai jenis usaha koperasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

Menganalis pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi di Kabupaten Rokan Hili, 

dan Untuk mengetahui hambatan dalam pembinaan koperasi Oleh Dinas Koperasi 

dan UKM. Hasil penelitian ini a) Efektivitas pembinaan dalam pengembangan 

koperasi oleh DISKOP dan UKM sudah baik tetapi tergantung niat dari awal para 

koperasi itu sendiri, b) Efektifitas pembinaan dalam meningkatkan Produksi oleh 

DISKOP dan UKM kurang maksimal karena belum bisa memberikan pelatihan 

manajemen kepada aggota koperasi serta belum bisa memberikan bantuan modal 

kepada koperasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keseluruhan Efektifitas 
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pembinaan koperasi dalam produksi, efesiensi, kepuasan, beradaptasi dan 

pengembangan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir 

“BAIK”. Akan tetapi anggota koperasi tidak mengikuti pembinaan koperasi 

semaksimal mungkin karena kekurangan Sumber Daya Manusia dalam 

memberikan pembinaan. 

 Dari penelitian terdahulu oleh Sri Ika Junaidi. Letak perbedaannya 

pada fokus masalah yang diteliti. Pada penelitian ini membahas tentang 

bagaimana Efektifitas pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

dan UKM Kabupaten Rokan Hilir karena sebagian koperasi banyak yang tidak 

aktif dan berbagai jenis usaha koperasi kurang berkembang. Hasil penelitian ini 

secara keseluruhan melihat bahwa efektifitas pembinaan meningkatkan produksi 

kurang maksimal. 

Penelitian oleh Jalaluddin Harahap yang berjudul PERAN KOPERASI 

MAYA SENTOSA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT 

DI LINGKUNGAN RW 23 KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KOTA 

PEKANBARU pada penelitian ini permasalahannya adalah; Pinjaman yang 

disediakan koperasi belum maksimal untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat, Sistem dan mekanisme koperasi belum berjalan dengan baik, Banyak 

keperluan masyarakat seperti perlengkapan rumah kulkas, TV, mesin cuci dll. 

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran koperasi simpan 

pinjam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dilingkungan RW 23 kelurahan 

Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini bahwa peningkatan 

ekonomi masyarakat melalui koperasi simpan pinjam dilingkungan RW 23 
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Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru belum mampu meningkatkan 

ekonomi masyarakat. Dari beberapa peran koperasi simpan pinjam tersebut, 

koperasi belum berperan dan kurang maksimal. 

 Penelitian oleh Marjohan yang berjudul PERANAN KOPERSI PETANI 

SAWIT MERBAU SAKTI (KPSMS) DALAM MENINGKATKAN 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN 

PANGKALANKURAS DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM. Pada 

penelitian ini permasalahannya adalah terdapat pemotongan dana sebesar 1% oleh 

pihak pengurus koperasi saat anggota koperasi ingin melakukan pinjaman modal 

pada Koperasi sawit Merbau Sakti dengan alasan untuk uang operasional  dan 

administrasi pengurus koperasi , tetapi hal tersebut tidak ada kesepakatan antara 

anggota dengan pengurus baik waktu rapat anggota tahunan maupun pada waktu 

rapat lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Koperasi 

Petani Sawit Merbau Sakti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

sekitar, untuk mengetahui upaya peningkatan perekonomian yang dilakukan dan 

untuk mengetahui pandangan islam terhadap peranan Koperasi Petani Sawit Sakti. 

Hasil dari penelitian ini dijelaskan Peranan koperasi ini cukup membantu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti:pemberian pinjaman, 

memberi bantuan pengelolaan panen sawit anggota dan lainnya, upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara mengembangkan 

bidang usaha anggota, meningkatkan perkembangan sisa hasil usaha (SHU), 

meningkatkan jumlah modal koperasi, Dan ditinjau dari hukum islam Koperasi 

Petani Sawit Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras belum sepenuhnya sesuai 
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dengan kaidah hukum islam karena apabila terjadi resiko atau kerugian pada salah 

satu anggota maka Koperasi tersebut tidak ikut serta menanggung resiko atau 

kerugian tersebut, sedangkan sesuai dengan hukum islam resiko atau kerugian 

yang terjadi pada anggota akan ditanggung bersama dengan catatan kerugian 

bukan disebabkan karena kelalaian anggota. 

Dari penelitian terdahulu diatas oleh Marjohan. Letak perbedaannya pada 

penelitian ini lebih membahas koperasi dalam pandangan islam dan melihat 

apakah koperasi ini telah sesuai dengan kaidah islam, yang mana apabila tidak 

sesuai maka koperasi tersebut telah melanggar kaidah islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


