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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Partisipasi dalam Koperasi 

Sejak awal berdirinya koperasi, anggota sudah diharuskan ikut serta dalam 

kontribusi pembiayaan koperasi, baik dalam bentuk simpanan pokok maupun dana-

dana yang diinvestasikan pada koperasi. Pada pelaksanaan kegiatan koperasi anggota 

juga perlu berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya 

perusahaan koperasi. Oleh karena itu, partisipasi merupakan kegiatan terpenting dalam 

sebuah koperasi karena mati hidupnya koperasi tergantung dari keaktifan partisipasi 

anggota. Pengalaman historis telah menunjukkan bahwa ribuan KUD yang didirikan 

awal tahun 1970-an, sekarang hanya tinggal beberapa koperasi yang sukses dan 

mandiri. Faktor utama kegagalan KUD adalah rendahnya partisipasi anggota, baik 

dalam kontribusi keuangan, pengambilan keputusan maupun dalam pemanfaatan 

fasilitas pelayanan KUD (Hendar, 2010: 166). 

Menurut Djatnika (2012: 39) Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja 

yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung 

jawab. Partisipasi anggota dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai 

tujuan akhir itu sendiri. Terdapat alasan yang mendasar mengapa partisipasi merupakan 

syarat yang penting bagi kinerja komparatif. Manajemen koperasi tidak dapat 

diasumsikan memiliki informasi yang diperlukan setiap saat. Sebaliknya, informasi 

harus di cari. Mekanisme untuk menemukan informasi yang dibutuhkan untuk 

menyesuaikan pelayanan yang akan diberikan oleh koperasi bagi 
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kepentingan/kebutuhan anggotanya, merupakan proses partisipasi juga. Pengertian 

partisipasi dapat digambarkan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 

Dalam suatu koperasi, seluruh alat partisipasi adalah lazim, tetapi intensitas 

partisipasinya dapat lebih tinggi, sebab anggota bukan hanya merupakan pelanggan, 

tetapi juga sebagai pemilik perusahaan. Mereka dapat (paling tidak, secara teori) 

mempengaruhi dan mengawasi/mengendalikan manajemen, bukan hanya dengan 

menahan permintaan, mengkritik pelayanan dan lain-lain, tetapi juga dalam peran 

mereka selaku pemilik, yaitu jika perlu, memecat manajemen koperasi mereka. 

Kualitas Partisipasi 

Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan koperasi akan 

berhasil apabila ada kesesuaian antara anggota, program dan manajemen. Kesesuaian 

antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan 
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keluaran (output) program koperasi. Program disini dimaksudkan sebagai kegiatan 

usaha utama yang dipilih atau ditentukan oleh manajemen, seperti penyediaan sarana 

produksi, pembelian hasil produksi anggota, penjualan barang konsumsi, penyediaaan 

fasilitas perkreditan, pelayanan jasa-jasa seperti penerimaan pembayaran rekening 

listrik, telepon, PAM dan lain-lain.  

Ada 3 (tiga) alat utama dimana anggota koperasi dapat mengusahakan agar pada 

setiap keputusan yang diambil manajemen koperasi mencerminkan keinginan dan 

permintaan angggota. Ketiga alat tersebut “Voice, Vote, dan exit” atau “hak  

mengeluarkan pendapat, hak suara dalam pemilihan, dan hak keluar”. Dengan voice, 

anggota koperasi dapat mempengaruhi manajemen dengan mengemukakan pertanyaan 

atau memberikaan usul, informasi, atau kritik. Dengan vote, anggota dapat 

mempengaruhi siapa yang akan dipilih sebagai pengurus atau manajer, badan 

pemeriksa atau panitia-panitia lain dalam koperasi. Dengan exit, anggota dapat 

mempengaruhi manajemen dengan cara meninggalkan (keluar) sebagai anggota atau 

dengan membeli lebih sedikit kepada koperasi dan lebih banyak kepada pedagang 

saingannya atau dengan mengancam tidak melakukan atau mengurangi aktivitaas-

aktivitas dengan koperasi/ menjadi anggota pasif (Hendar, 2012: 175). 

Masalah- Masalah Partisipasi 

1. Konflik Kepentingan 

Sering kali koperasi hanya “koperasi” dalam nama saja, sebagaimana dikatakan 

oleh Uphoff: 

 Fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang dimengerti oleh 

anggota. 
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 Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya sulit dimengerti 

dan dikendalikan; kompleksitas organisasi terlalu tinggi. 

 Tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota, terlalu sempit. 

 Koperasi dijalankan sebagai tanggapan atas kepentingan manajer atau para 

pemimpin lainnya, atau sebagai tanggapan atas kepentingan dan arahan dari 

pemerintah. 

 Koperasi terbuka juga bagi non-anggota dan usaha non-anggota ini 

mungkin justru akan menyerap sebagian sumber daya koperasi yang 

penting. 

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa partisipasi anggota tidak perlu, 

karena: 

1) Kepemimpinan koperasi dapat bertindak secara alami menurut/ sesuai 

dengan kepentingan anggota, dan 

2) Anggota sebagai pemilik koperasi bagaimanapun akan dapat mengawasi 

kegiatan-kegiatan koperasi. 

Dua hal diatas dapat menghindarkan konflik antar pemimpin dan anggota 

koperasi, atau mereka mengasumsikan hubungan yang harmonis antara manajemen/ 

pimpinan dan anggota koperasi. Hubungan antara kepemilikan dan manajemen serta 

kontrol pada perusahaan, telah dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi. 

Jika hubungan antara pemilik dan manajemen di isolasi, terdapat empat 

kemungkinan bentuk yang akan dipakai perusahaan: perusahaan yang dikelola sendiri 

(perusahaan perorangan), kemitraan, perusahaan umum, dan koperasi.   
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Teori koperasi tradisional mendasarkan argumennya pada pengendalian aktual 

manajemen koperasi oleh para anggotanya/ pemiliknya. Akan tetapi, pengalaman di 

negara maju maupun berkembang menunjukkan dengan jelas bahwa “teori harmoni” 

merupakan gambaran realita yang naif dan sebaiknya diganti oleh “teori konflik”. Teori 

konflik memperhitungkan adanya suatu konflik kepentingan antara manajemen dan 

para anggota, maupun konflik di antara para anggota itu sendiri. Jika koperasi dibina 

atau dibantu oleh pemerintah ataupun lembaga eksternal lainnya, konflik potensial 

tingkat tiga mungkin timbul, yaitu: suatu konflik kepentingan antara “promotor” 

eksternal disuatu pihak dan kelompok masyarakat koperasi, seperti manajemen dan 

anggota, dipihak lain. 

Dalam suatu artikel mengenai teori koperasi, seorang pengarang buku 

memberikan indikasi sebagai berikut mengenai mengapa konflik dapat terjadi: 

“ koperasi merupakan sruktur kompleks terdiri dari sejumlah kelompok yang 

berbeda, yang memiliki kepentingan yang tidak selamanya harmonis. Suatu 

konsensus yang sulit mungkin merupakan hasil penyesuaian terhadap tujuan 

tertentu, yang dapat diterima oleh semua pihak, tetapi juga dapat menyembunyikan 

kepuasan pihak tertentu. Yang terjadi adalah konflik, bukan harmonis. Untuk 

menggambarkan sebuah konflik yang potensial, terlebih dahulu harus ditentukan 

kelompok yang berkepentingan, dan kemudian dibahas mengenai tujuan-tujuan 

potensial yang relevan bagi masing-masing kelompok. Tujuan mana yang akan 

berlalu tergantung pada kekuatan-kekuatan relatif dari berbagai pihak kecuali bila 

semua pihak bersedia menyesuaikan, yang mana akan berbeda dari satu koperasi 

dengan koperasi lainnya.” 
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Pengelompokan utama dalam suatu koperasi terdiri dari anggota, direksi, dan 

manajemen. Keanggotaan itu sendiri tidak perlu homogen, mungkin saja para 

pemegang saham yang tidak lagi melakukan hubungan dagang dengan koperasi tetapi 

masih memiliki hak memilih, anggota yang sudah lama menggunakan layanan 

koperasi, maupun anggota-anggota baru. Volume usaha yang dilakukan anggota 

dengan koperasi bervariasi, sehingga penggunaan jasa/ pelanggan yang aktif mungkin 

akan memiliki kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dari mereka yang tidak aktif. 

Konflik mungkin juga terjadi diantara direktorat dan eksekutif (pelaksana), 

terlebih lagi pada koperasi yang besar, multi fungsi/ usaha dengan struktur organisasi 

yang rumit dan kegiatan-kegiatan komersil yang luas. 

2. Biaya Partisipasi 

Partisipasi merupakan suatu alat untuk lebih memuaskan kebutuhan anggota. 

Dalam argumen ini, masalah biaya partisipasi mungkin akan menjadi masalah yang 

diperdebatkan, bahwa semakin tinggi partisipasi akan semakin tinggi pula 

kesejahteraan anggotanya. akan tetapi, argumen ini akan berlaku hanya jika untuk 

berpartisipasi itu tidak memerlukan biaya, atau dengan kata lain, tidak menghabiskan 

sumber daya apapun.  

Biaya partisipasi tergantung pada waktu, energi, dan sumber-sumber daya 

langsung yang digunakan oleh anggota, manajemen, dan pemimpin koperasi untuk 

berpartisipasi dalam koperasinya. Besarnya manfaat yang tercipta tergantung dari 

tingkat partisipasi, tetapi di lain pihak partisipasi juga memerlukan penggunaan 

sumber-sumber daya penting, sehingga koperasi sebagai perusahaan yang 

membutuhkan partisipasi intensif mungkin menghadapi hambatan persaingan dalam 
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bentuk biaya transaksi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga 

lainnya.  

Faktor-faktor yang menentukan biaya (penggunaan sumber daya) untuk 

berpartisipasi ada tiga yaitu: 

1) Ukuran koperasi 

2) Heterogenitas (kemajemukan) anggota 

3) Jumlah fungsi koperasi yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini akan membahas terkait masalah partisipasi pada bagian 

konflik kepentingan yang memperhitungkan adanya suatu konflik kepentingan antara 

manajemen dan para anggota (Djatnika, 2012: 45). 

2.2 Koperasi 

Menurut Moh. Hatta. “Bapak Koperasi Indonesia” koperasi adalah usaha 

bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong 

menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa 

kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”. Sedangkan 

menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. 

Menurut Tim LAPENKOP Nasional (2016: 6), Koperasi adalah asosiasi orang-

orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip 

koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui 
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perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Tujuan 

koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik, 

dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. 

Hendar (2010: 2) Pada perekonomian Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan 

peran yang penting dalam hal: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. 

b. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992). 

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 

disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

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

menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan 

memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Dengan demikian, 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan 
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kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna luas dan juga bersifat relatif, karena 

ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Keberhasilan koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah 

diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui 

koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraan akan lebih mudah diukur. Dalam 

pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya 

pendapatan riil. 

2.3 Laporan Keuangan Koperasi 

Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain 

merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat sehingga berdampak pada 

keterbatasan dalam penggunaannya. Laporan itu bersifat umum, dan bukan untuk 

memenuhi keperluan tiap pemakai ataupun golongan pemakai. Data yang disajikan 

dalam laporan keuangan berkaitan satu sama lain secara fundamental (Hendar, 2010: 

189). 

Menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

dengan menerapkan standar akuntansi keuangan dengan menerapkan standar akuntansi 

keuangan entitas tanpa akuntanbilitas publik (SAK-ETAP). Menurut Permen KUKM 

No. 12 Tahun 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Rill, Laporan keuangan 

merupakan sarana pertanggungjawaban penggurus atas penggelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan Permen KUKM No.  13 Tahun 2015 

tentang Pedoman Akuntansi USP oleh Koperasi, Komponen laporan keuangan 

meliputi: 
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1. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan 

pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan 

serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi 

pada saat tertentu, terdiri dari komponen Aset, Kewajiban dan Ekuitas;  

2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang memberikan 

informasi tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban;  

3. Laporan Perubahan Ekuitas adalah penambahan atau pengurangan 

komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu.   

4. Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas 

dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang 

terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah 

yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak 

memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai 

posisi keuangan kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota 

koperasi dan pengguna lainnya dalam menginterprestasikan keadaan pengelolaan 

koperasi. penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan 

ketentuan SAK-ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain: 
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1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan kuangan adalah 

kemudahan untuk dipahami oleh pengguna. 

2. Relevan 

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses 

pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa 

lalu, masa kini dan masa depan.  

3. Materialitas 

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pospos yang 

jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. sedangkan yang 

jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi 

yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan 

(omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) mempengaruhi keputusan 

yang diambil. 

4. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika 

dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan 

untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu) 

5. Substansi mengungguli bentuk 

Transaksi dan peristwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 
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6. Pertimbangan sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau 

penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan 

lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan 

asset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih 

tinggi. 

7. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap batasan 

materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan 

informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan 

dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi. 

8. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode 

untu mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga 

harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan 

badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan secara relatif.  

9. Tepat waktu 

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan 

dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 
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10. Keseimbangan antara biaya waktu dan manfaat 

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. 

Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat 

informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh penggunaan eksternal. 

2.4 Kebutuhan Audit Koperasi 

Secara umum auditing merupakan proses yang sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan ekonomi perusahaan dan 

jika ditinjau dari profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan secara objektif 

atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk 

menentukan laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dan organisasi (Arens et al, 2013). 

Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan 

kejadian-kejadian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Messier et al, 

2014:12). Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa tujuan audit atas 

laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan 

pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011). Audit sangat penting dilakukan 

karena adanya risiko informasi, yaitu kemungkinan informasi yang digunakan untuk 
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menilai risiko bisnis tidak dibuat secara tepat, karena: informasi diterima dari pihak 

lain, bias dan motivasi pembuat informasi, volume data, dan kerumitan transaksi. 

Untuk meyakinkan kebenaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

manajemen koperasi, didalam pasal 40 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian yang berbunyi, “koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan 

publik”, maka dalam hal ini pengawas dan anggota koperasi berhak untuk meminta 

auditor selaku pemeriksa kinerja keuangan organisasi koperasi yang diberikan 

wewenang penuh untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan yang telah dibuat oleh 

manajemen koperasi yang bersangkutan jika pengawas tidak mampu melakukannya. 

Koperasi membutuhkan jasa auditor independen guna memeriksa laporan keuangan 

yang telah dibuat oleh manajer, agar laporan tersebut relevan dan reliabel sehingga 

dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan para pengguna laporan keuangan 

koperasi serta pihak-pihak yang terkait (Oriza, dkk, 2015). 

2.5 Faktor-Faktor Yang Diprediksi Mempengaruhi Permintaan Jasa Audit Pada 

Koperasi. 

2.5.1 Ukuran Koperasi 

Ukuran perusahaan mengambarkan besar kecilnya perusahaan dapat ditinjau 

dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat 

ditentukan berdasarkan total penjualan, total  aktiva, rata-rata tingkat penjualan dan 

rata-rata total aktiva. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori 

yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size), dan 
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perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total 

aset perusahaan. 

Di dalam himpunan peraturan perundang-undang di bidang kelembagaan 

koperasi menjelaskan bahwa ukuran koperasi dapat dilihat berdasarkan total aset dan 

omzet per tahun (volume usaha) yang dimuat dalam laporan perkembangan usaha. 

Berdasarkan total aset dan omzetnya ukuran koperasi diklasifikasikan menjadi tiga 

golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah dan koperasi kecil. Perusahaan 

yang makin berkembang akan cenderung untuk melakukan pemisahan antara pemilik 

dan pengelola. Pemisahan ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara anggota 

dan manajemen. 

2.5.2 Jumlah Anggota 

Keberhasilan dibidang anggota dapat dilihat dari perkembangan jumlah 

anggota. Jumlah anggota koperasi yang semakin besar menandakan bahwa koperasi 

tersebut menarik masyarakat untuk menjadi anggotanya. Keanggotaan koperasi bersifat 

sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. 

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Masyarakat 

yang dapat menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan koperasi harus 

didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam Anggaran Dasar dipenuhi tidak 

dapat dipindahtangankan, dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama 

terhadap koperasi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar (Undang-Undang No. 25 

Tahun 1992). 
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Jumlah anggota yang optimal adalah jumlah anggota yang dapat 

memaksimalkan pelayanan koperasi. guna mencapai jumlah anggota yang optimal, 

sebelumnya perlu diadakan perencanaan, artinya menentukan jumlah dan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi anggota, perekrutan, pemilihan/ seleksi dan menerimanya sebagai 

anggota. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan anggota adalah 

(Hendar, 2010:148): 

1. Anggota adalah pemilik koperasi sehingga mereka akan ikut serta 

mengambil keputusan-keputusan penting demi kemajuan koperasi. Anggota 

yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan ambil bagian dalam 

keputusan-keputusan penting dan pelaksanaannya, akan berdampak kurang 

menguntungkan bagi perkembangan koperasi. 

2. Anggota adalah investor utama yang mengharapkan manfaat atas 

keanggotaannya. Hal ini memberi isyarat bahwa anggota akan siap 

membiayai koperasi bila ia memperoleh manfaat atas keanggotaannya. 

Faktor kemampuan fianansial anggota akan memudahkan koperasi 

mengembangkan usahanya. Dalam kaitannya dengan ini seleksi anggota 

terkait dengan kemampuan finansial di perlukan untuk menunjang 

percepatan pertumbuhan koperasi. 

3. Anggota adalah pelanggan utama perusahaan koperasi. Supaya berkembang, 

koperasi membutuhkan loyalitas anggotanya, karena itu karekteristik 

anggota harus jelas dan sesuai dengan tipe operasional koperasi. Koperasi 

yang anggotanya relatif homogen, terutama dilihat dari kepentingan atau 

kebutuhan yang anggotanya relatif homogen. Menentukan jumlah anggota 
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yang tepat, artinya mengusahakan agar banyaknya anggota yang akan 

ditingkatkan kepentingannya mencapai jumlah yang optimal dan tidak 

merugikan usaha koperasi maupun usaha anggota merupakan langkah 

strategis yang menentukan keberhasilan koperasi. jika anggota terlalu 

banyak, manajemen akan mengalami kesulitan dalam koordinasi dan 

kendali, sehingga aktivitas menjadi tidak efektif. Sedangkan jika terlalu 

sedikit jumlah anggotanya, usaha koperasi menjadi kurang efisien. Jumlah 

anggota pada koperasi primer tidak dibatasi banyaknya, namun anggota 

minimum yang harus dipenuhi untuk mendirikan koperasi primer adala 20 

orang. Pada koperasi sekunder, jumlah anggota minimum untuk dapat 

beroperasi adalah 10 koperasi primer. 

2.5.3 Jenis Koperasi 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 16 bahwa, 

dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan 

kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi 

Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus 

koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota 

ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri. 

Pengertian masing-masing jenis koperasi diatas adalah: 

1. Koperasi Produsen 

Koperasi produsen beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan 

produksi (produsen). Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang 

sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara menekan biaya produksi 
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serendah-rendahnya dan menjual produk dengan harga setinggi-tingginya. 

Koperasi produsen mengelola barang dan juga jasa yang berkaitan dengan 

produksi.  

2. Koperasi konsumen 

Koperasi konsumen beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan 

konsumsi (konsumen). Koperasi konsumen adalah koperasi yang 

melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau 

jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam 

mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. 

Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi 

anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, 

berkualitas, dan mudah didapat. Pada koperasi ini, anggota memiliki 

identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). 

3. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, 

koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan 

kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai 

pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota 

menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki 

kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah 

(customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan 

kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. 

pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan 
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wajib, simpanan sukarela, dan deposito, merupakan sumber modal bagi 

koperasi. penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang 

selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit 

kepada anggota dan calon angggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau 

Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. 

4. Koperasi Pemasaran 

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota 

sebagai pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi 

pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang 

dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. 

Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada 

koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian 

terdepan dalam pemasaran barang maupun jasa anggota produsen. Sukses 

fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk 

tetap dapat berproduksi. 

5. Koperasi Jasa 

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan 

nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai 

produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa 

atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran , bilaana koperasi 

melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. 
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2.5.4 Jumlah Kewajiban 

Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh 

koperasi dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, 

yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban 

merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang 

penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi. Simpanan 

pokok dan simpanan wajib, yang tidak menentukan kepemilikan, diakui sebagai 

kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan 

berdasarkan perjanjian.  

Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan 

atau simpanan berjangka atau simpanan lain, dari anggota atau anggota lain, diakui 

sebagai kewajiban koperasi. Simpanan tersebut diberi belas jasa berupa bunga atau 

bentuk lain sesuai dengan kesepakatan rapat anggota (Peraturan Menteri KUKM RI 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Rill). 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu dari proposal ini adalah: 

Jilma Dewi Ayu Ningtyas (2017) dengan judul penelitian pengaruh ukuran 

koperasi, jumlah anggota dan jenis koperasi terhadap permintaaan jasa audit pada 

koperasi. Variabel yang digunakan yaitu ukuran koperasi (X1), jumlah anggota (X2), 

jenis koperasi (X3) dan permintaan jasa audit laporan keuangan pada koperasi (Y). 

Hasil penelitianya menyimpulkan bahwa size (ukuran koperasi), jumlah anggota, dan 
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jenis koperasi berpengaruh signifikan terhadap permintan jasa audit pada laporan 

keuangan koperasi. 

Yonanda Oriza (2015) yang meneliti tentang pengaruh jumlah anggota, volume 

usaha, likuiditas dan jumlah kewajiban koperasi terhadap permintaan jasa audit pada 

koperasi di Kota Bukittinggi. Variabel yang digunakan yaitu jumlah anggota (X1), 

volume usaha (X2), likuiditas (X3), jumlah kewajiban (X4) dan permintaan jasa audit 

pada koperasi di Kota Bukittinggi (Y). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

jumlah anggota, likuiditas dan jumlah kewajiban berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Bukittinggi. Sedangkan variabel volume 

usaha dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit 

pada koperasi di Kota Bukittinggi. 

M. Noor Ardiansah (2011) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik 

koperasi terhadap permintaan jasa audit: studi empiris koperasi di Kota Semarang. 

Variabel yang digunakan yaitu jumlah anggota (X1), besaran (size) (X2), geatring 

(X3), rasio likuiditas (X4) dan permintaan jasa audit eksternal (Y). Hasil penelitiannya 

menyimpulkkan bahwa jumlah anggota, besaran (size), geatring, dan rasio likuiditas 

secara individual dan simultan berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal 

oleh badan usaha koperasi di Kota Semarang. 

Benedicta Adinsa Bella Savira (2018) dalam penelitiannya tentang faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Jawa Tengah. 

Variabel yang digunakan yaitu jumlah angggota (X1), besaran koperasi (X2), jumlah 

kewajiban (X3), rasio likuiditas (X4) dan permintaan jasa audit pada koperasi (Y). 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah anggota, besaran koperasi, jumlah 
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kewajiban berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit. Sedangkan variabel 

rasio likuiditas pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit 

pada koperasi di Jawa Tengah. 

Oyong Lisa (2013) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal pada koperasi di Jawa Timur. Variabel 

yang digunakan yaitu anggota koperasi (X1), skala koperasi (X2), jumlah kewajiban 

(X3), dan permintaan audit (Y). Hasilnya menyatakan bahwa anggota berpengaruh 

terhadap permintaan jasa audit eksternal. Sedangkan skala koperasi dan jumlah 

kewajiban tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal pada koperasi di 

Jawa Timur. 

Suprimayudi, dkk (2016) dalam penelitiannya tentang pengaruh jumlah 

anggota, umur, volume usaha dan jumlah kewajiban terhadap permintaan jasa audit 

eksternal pada koperasi di Kecamatan Buleleng. Variabel yang digunakan yaitu jumlah 

anggota (X1), umur (X2), volume usaha (X3), jumlah kewajiban (X4) dan permintaan 

audit eksternal (Y). Hasilnya menyatakan bahwa jumlah kewajiban berpengaruh positif  

dan signifikan terhadap permintaan jasa audit eksternal. Sedangkan jumlah anggota, 

umur dan volume usaha tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal 

pada koperasi Kecamatan Buleleng. 

Ningtyas (2015) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan jasa audit pada koperasi di Jawa Tengah. Variabel yang digunakan yaitu 

LnSize (X1), Jumlah Anggota (X2), Rasio Gearing (X3), Jenis Koperasi (X4) dan 

Permintaan Jasa Audit (Y). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa LnSize (ukuran), 

jumlah anggota, rasio gearing dan jenis koperasi berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap permintaan jasa audit. Sedangkan jenis koperasi tidak berpengaruh terhadap 

permintaan jasa audit pada koperasi di Jawa Tenggah.  

Ringkasan Penelitian- Penelitian Terdahulu 

Nama 
Penulis 

dan 
tahun 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

Jilma 
Dewi 
Ayu 
Ningtyas 
(2017) 

Pengaruh 
ukuran 
koperasi, 
jumlah 
anggota dan 
jenis 
koperasi 
terhadap 
permintaaa
n jasa audit 
pada 
koperasi 

Ukuran 
koperasi 
(X1), 
jumlah 
anggota 
(X2), jenis 
koperasi 
(X3) dan 
permintaan 
jasa audit 
laporan 
keuangan 
pada 
koperasi 
(Y) 

Bahwa 
size 
(ukuran 
koperasi), 
jumlah 
anggota, 
dan jenis 
koperasi 
berpengaru
h 
singnifikan 
terhadap 
permintan 
jasa audit 
pada 
laporan 
keuangan 
koperasi. 

Perbedaaan 
pada 
penelitian 
ini terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan, 
tahun 
penelitian 
dan lokasi 
dalam 
penelitian. 
Variabel 
yang di 
tambahkan 
yaitu 
Jumlah 
Kewajiban. 

Persamaan 
pada 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada jenis 
dan sumber 
data, alat 
ukur 
variabel 
yang 
digunakan 
yaitu ukuran 
koperasi, 
jumlah 
anggota, dan 
jenis 
koperasi. 

Yonanda 
Oriza 
(2015) 

Pengaruh 
jumlah 
anggota, 
volume 
usaha, 
likuiditas, 
dan jumlah 
kewajiban 
koperasi 
terhadap 
permintaan 
jasa audit 
pada 
koperasi di 
Kota 
Bukittinggi. 

Jumlah 
anggota 
(X1), 
volume 
usaha 
(X2), 
likuiditas 
(X3), 
jumlah 
kewajiban 
(X4) dan 
permintaan 
jasa audit 
pada 
koperasi di 
Kota 

Bahwa 
jumlah 
anggota, 
likuiditas 
dan jumlah 
kewajiba 
berpengaru
h 
signifikan 
terhadap 
permintaan 
jasa audit 
pada 
koperasi di 
Kota 
Bukittingg

Perbedaaan 
pada 
penelitian 
ini terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan, 
tahun 
penelitian 
dan lokasi 
dalam 
penelitian.  

Persamaan 
pada 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan 
yaitu jumlah 
anggota dan 
jumlah 
kewajiban. 
Jenis dan 
sumber data, 
alat ukur 
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Bukittingg
i (Y) 

i. 
Sedangkan 
variabel 
volume 
usaha 
dalam 
penelitian 
ini tidak 
berpengaru
h 
signifikan 
terhadap 
permintaan 
jasa audit 
pada 
koperasi di 
Kota 
Bukittingg
i. 

dan analisis 
data yang 
digunakan. 

M. Noor 
Ardiansa
h (2011) 

Pengaruh 
karakteristi
k koperasi 
terhadap 
permintaan 
jasa audit:  
studi 
empiris 
koperasi di 
Kota 
Semarang 

Jumlah 
anggota 
(X1), 
besaran 
(size) 
(X2), 
geatring 
(X3), rasio 
likuiditas 
(X4) dan 
permintaan 
jasa audit 
eksternal 
(Y) 

Bahwa 
jumlah 
anggota, 
besaran 
(size), 
geatring, 
dan rasio 
likuiditas 
secara 
individual 
dan 
simultan 
berpengar
uh 
terhadap 
permintaa
n jasa 
audit 
eksternal 
oleh badan 
usaha 
koperasi di 
Kota 
Semarang. 
 

Perbedaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan, 
lokasi 
penelitian, 
tahun 
penelitian 
dan analisis 
yang 
gunakan. 

Persamaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada jenis 
dan sumber 
data, serta 
pada dua 
variabel 
yang di 
gunakan 
yaitu 
jumlah 
anggota dan 
besaran 
(size) 
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Benedict
a Adinsa 
Bella 
Savira 
(2018) 

Faktor-
faktor yang 
berpengaru
h terhadap 
permintaan 
jasa audit 
pada 
koperasi di 
Jawa 
Tengah 

Jumlah 
angggota 
(X1), 
besaran 
koperasi 
(X2), 
jumlah 
kewajiban 
(X3), rasio 
likuiditas 
(X4) dan 
permintaan 
jasa audit 
pada 
koperasi 
(Y) 

Bahwa 
jumlah 
anggota, 
besaran 
koperasi, 
jumlah 
kewajiban 
berpengaru
h positif 
terhadap 
permintaan 
jasa audit. 
Sedangkan 
variabel 
rasio 
likuiditas 
pada 
penelitian 
ini tidak 
berpengaru
h terhadap 
permintaan 
jasa audit 
pada 
koperasi di 
Jawa 
Tengah. 

Perbedaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan 
dan lokasi 
penelitian. 

Persamaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
jumlah 
anggota dan 
besaran 
koperasi. 
Jenis dan 
sumber data, 
serta teknik 
analisis data 
yang 
digunakan.   

Oyong 
Lisa 
(2013) 

Analisis 
faktor-
faktor yang 
mempengar
uhi 
permintaan 
jasa audit 
eksternal 
pada 
koperasi di 
Jawa Timur 

Anggota 
koperasi 
(X1), skala 
koperasi 
(X2), 
jumlah 
kewajiban 
(X3), dan 
permintaan 
audit (Y) 

Bahwa 
anggota 
berpengar
uh 
terhadap 
permintaa
n jasa 
audit 
eksternal. 
Sedangkan 
skala 
koperasi 
dan 
jumlah 
kewajiban 
tidak 
berpengar
uh 

Perbedaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan, 
lokasi 
penelitian, 
dan tahun 
penelitian.   

Persamaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan 
yaitu 
anggota 
koperasi, 
skala 
koperasi, 
jumlah 
kewajiban. 
Jenis dan 
sumber data,  
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terhadap 
permintaa
n jasa 
audit 
eksternal 
pada 
koperasi di 
Jawa 
Timur. 

serta teknik 
analisis data 
yang 
digunakan.   

Luh 
Suprima
yudi, dkk 
(2016) 

Pengaruh 
jumlah 
anggota, 
umur, 
volume 
usaha dan 
jumlah 
kewajiban 
terhadap 
permintaan 
jasa audit 
eksternal 
pada 
koperasi di 
Kecamatan 
Buleleng 

Jumlah 
anggota 
(X1), umur 
(X2), 
volume 
usaha 
(X3), 
jumlah 
kewajiban 
(X4) dan 
permintaan 
audit 
eksternal 
(Y) 

Bahwa 
jumlah 
kewajiban 
berpengar
uh positif  
dan 
signifikan 
terhadap 
permintaa
n jasa 
audit 
eksternal. 
Sedangkan 
jumlah 
anggota, 
umur dan 
volume 
usaha 
tidak 
berpengar
uh 
terhadap 
permintaa
n jasa 
audit 
eksternal 
pada 
koperasi 
Kecamata
n Buleleng 

Perbedaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan, 
lokasi 
penelitian, 
dan tahun 
penelitian.   

Persamaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
variabel 
yang 
digunakan 
yaitu 
anggota 
koperasi dan 
jumlah 
kewajiban. 
Jenis dan 
sumber data,  
serta teknik 
analisis data 
yang 
digunakan.   

Jilma 
Dewi 
Ayu 
Ningtyas 
(2015) 

Faktor-
faktor yang 
mempengar
uhi 
permintaan 
jasa audit 

LnSize 
(X1), 
Jumlah 
Anggota 
(X2), 
Rasio 

Bahwa 
LnSize 
(ukuran), 
jumlah 
anggota, 
rasio 

Perbedaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada teknik 

Persamaan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
terletak 
pada 
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pada 
koperasi di 
Jawa 
Tengah 

Gearing 
(X3), Jenis 
Koperasi 
(X4) dan 
Permintaa
n Jasa 
Audit (Y). 

gearing 
dan jenis 
koperasi 
berpengar
uh positif 
dan 
signifikan 
terhadap 
permintaa
n jasa 
audit. 
Sedangkka
n jenis 
koperasi 
tidak 
berpengar
uh 
terhadap 
permintaa
n jasa 
audit pada 
koperasi di 
Jawa 
Tenggah.  
 

pengambila
n 
sampel,loka
si penelitian, 
dan tahun 
penelitian.   

variabel 
yang 
digunakan, 
jenis dan 
sumber data,  
serta teknik 
analisis data 
yang 
digunakan.   

 

2.7 Pandangan Islam 

Dalam islam pengawasan dalam islam berbeda dengan pengawasan dalam 

Barat. Didalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di Barat. 

Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang 

muslim kepada Allah SWT. Ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain 

dalam Surat Al- Saidah, ayat 5 berikut ini: 

ا تَعُدُّْوَن (ه)یُدَبُِّر اْالَْمَر ِمَن السََّماِء اِلَى اْالَْرِض ثُمَّ یَْعُرُج اِلَْیِھ فِْي یَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهٌ اَْلَف َسنٍَة ّممَّ   

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi dan apa yang ada 

diantara keduanya dalam enam masa, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya 
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dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu”. 

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah mengatur alam. 

Keteraturan alam raya ini, merupakam bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola 

alam ini. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam 

mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah 

dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi 

dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.  

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, manajemen merupakan sebuah proses 

pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerjasama 

dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. 

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan 

pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan 

adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw 

sebagai berikut: 

 حاسبوا أنفسكم قبل أن بحا سبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383). 

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan 

teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal 

yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa 

agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti 
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mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, 

An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah bersabda: 

 إّن � كتب ألحسانا على كلى شیئ

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010). 

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 

Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, 

pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada 

Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang 

itu akan bertindak hati-hati.  

2.8 Model Penelitian 

Dari teori diatas maka dapat digambarkan kerangka hipotesis penelitian ini 

seperti tampak pada gambar dibawah ini, yang menyebutkan bahwa ukuran koperasi, 

jumlah anggota, jenis koperasi dan jumlah kewajiban berpengaruh terhadap permintaan 

jasa audit.  
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Ukuran Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit Pada 

Koperasi 

Ukuran koperasi dapat dilihat dari besarnya jumlah asset dan omset yang 

dimiliki koperasi (Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Koperasi Skala Besar). Semakin besar jumlah asset dan omzet yang dimiliki koperasi 

maka tanggungjawab semakin besar untuk mempertahankan kepercayaan anggota dan 

kemungkinan untuk menggunakan jasa audit eksternal semakin meningkat (Ningtyas, 

2017).  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Diduga ukuran koperasi berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit 

eksternal. 

Ukuran Koperasi  (X1) 

Jumlah Anggota (X2) 

Permintaan Jasa Audit Pada 

Koperasi (Y) 

Jenis Koperasi (X3) 

Jumlah Anggota (X4) 
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2.9.2 Pengaruh Jumlah Anggota Terhadap Permintaan Jasa Audit Pada 

Koperasi 

Semakin banyak jumlah anggota koperasi maka akan semakin banyak pula 

perbedaan kepentingan didalamnya sehingga suara atau keinginan anggota untuk 

meminta dilakukannya audit atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen 

guna kepentingan bersama dan kemajuan koperasi tersebut (Oriza, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Diduga jumlah anggota berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit 

eksternal. 

2.9.3 Pengaruh Jenis Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit Pada Koperasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan jenis koperasi yang banyak 

dijalankan pada koperasi Kota Pekanbaru adalah Kopersi Simpan Pinjam, selain 

banyak diminati juga untuk menjalankannya lebih mudah. Semakin banyak peminat 

masyarakat untuk menjalan jenis Koperasi Simpan Pinjam maka semakin besar 

tanggungjawab pengurus terhadap laporan keuangan koperasi. Dan untuk 

meminimalkan konfik kepentingan yang mungkin terjadi pada koperasi lebih memilih 

untuk mengaudit laporan keuangannya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Diduga jenis koperasi berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit 

eksternal 
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2.9.4 Pengaruh Jumlah Kewajiban Terhadap Permintaan Jasa Audit Pada 

Koperasi  

Hutang atau kewajiban merupakan salah satu komponen yang penting dari suatu 

neraca, karena itu perlu diketahui  definisi yang jelas untuk mengindentifikasikan 

hutang. Hutang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya 

sementara bekerja didalam perusahaan yang pada saatnya harus dibayar kembali.  

Jadi timbulnya hutang ditujukan untuk memperoleh sejumlah dana yang diakui 

sebagai modal usaha suatu koperasi untuk menjalankan koperasi itu. Jumlah kewajiban 

diduga mempengaruhi koperasi untuk melakukan permintaan jasa audit eksternal. Agar 

koperasi dapat meyakinkan kreditur bahwa dana yang dipinjamkan telah dikelola 

dengan benar dan aman, maka koperasi dapat melakukan permintaan jasa audit 

eksternal (Savira, 2018). 

Jumlah kewajiban pada pemerintah atau pihak ketiga biasanya mempengaruhi 

suatu koperasi melakukan permintaan jasa eksternal audit karena pemerintah dan 

investor menghendaki dana yang dipinjamkan pada koperasi dikelola dengan benar dan 

aman. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Diduga jumlah kewajiban berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit 

eksternal. 

H5 : Diduga secara simultan variabel ukuran koperasi, jumlah anggota, jenis 

koperasi dan jumlah kewajban berpengaruh positif terhadap permintaan jasa 

audit eksterna


