
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Konsep Koperasi 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

Kata koperasi berasal dari kata Co dan Opertion, yang mengandung arti 

untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu defenisi koperasi 

adalah suatu perkumpulan yang beraanggotakan orang-orang atau badan-badan 

yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja 

sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan 

jasmaniah para anggotanya. Defenisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa : 

1. Perkumpulan koperaasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan 

akomulasi modal) , akan tetapi persekutuan sosial. 

2. Suka rela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. 

3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota 

dengan kerjasama secara kekeluargaan. 

Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat 

persaingan, maka sebagian besar rakyat kecil dan lemah seperti petani, buruh, 

nelayan, pedagang kecil, pengrajin dan lain-lainnya akan tertinggal dari arus 

kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan 

lain yang lebih kuat. 
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Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam pancasila dan 

undang-undang dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat 

indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar 

semangat kerjasama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah didesa dan 

dikota yang merupakan sebagian besar rakyat indonesia perlu diajak, 

diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk 

membangun dirinya melalui koperasi. ( Widiyanti dan Sunindhia : 2003 : 1-3 ). 

Sedangkan menurut Hatta Bapak koperasi indonesia koperasi adalah 

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha 

kekeluargaan. ( Widiyanti dan Sunindhia : 2003 : 163 ). 

Menurut peraturan mentri dan usha kecil dan menengah Republik 

Indonesia NOMOR 22/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi adalah badan usaha yang 

beraanggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar ata azas kekeluargaan. 

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian 

didalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang 

didirikan oleh orang perseorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya 

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.  
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2.1.2 Tujuan Koperasi 

Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukan lah suatu usaha 

yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha swasta seperti firma 

dan perseroan. Firma dan perseroan bersifat sangat kapitalis tujuan utam firma 

dan perseroan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi 

berusaha memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Usaha 

koperasi biasanya sesuai dengan kebutuhan anggota-anggotanya, yang diusahakan 

dan diperjual belikan oleh koperasi lazimnya yang dihasilkan atau segala apa yang 

dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. 

Disamping tujuan yang ekonomis-komersial, koperasi harus 

memperhatikan pula tujuan dan cita-cita sosialnya, terutama bagi anggota-

anggotanya. Jadi seorang pengurus koperasi yang baik harus berusaha dan mampu 

menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial koperasi yang dipimpinnya secara 

baik dan berimbang. 

Koperasi bersifat terbuka dan umum. Setiap orang tanpa memandang 

golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang lain dapat diterima sebagai 

anggota koperasi. Koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang 

yang miskin dan lemah ekonominya untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan 

meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi 

tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun juga. (Widiyanti dan 

Sunindhia : 2003 : 3-5). 
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2.1.3 Jenis-jenis Koperasi 

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efesiensi dalam ekonomi, 

sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi adapun jenis-jenis itu ialah 

koperasi konsumsi, koperasi kredit ( koperasi simpan pinjam ), koperasi produksi, 

koperasi jasa dan koperasi serba usaha. 

1. Koperasi Konsumsi 

Yaitu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari, tujuan koperasi 

konsumsi ialah agar anggota-angotanya dapat membeli barang-barang 

konsumsi dengan kualitas yang baik dengan harga yang layak. Untuk 

melayani kebutuhan-kebutuhan anggotanya maka koperasi konsumsi 

mengadakan usaha sebagai berikut : 

a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah 

yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.  

b. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan 

yang layak. 

c. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan 

anggota. 

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam 

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-

anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) 

yang ringan. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi 

yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-
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tabungan para anggota secara teratur dan terus menurus untuk kemudian 

dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat 

untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. 

Tujuan koperasi kredit adalah : 

a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan 

dengan syarat-syarat yang ringan. 

b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur 

sehingga membentuk modal sendiri. 

c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menisihkan sebagian dari 

pendapatan mereka. 

d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. 

3. Koperasi produksi 

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan 

ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh 

koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya 

adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan 

sepatu, koperasi batik dan lain-lain. 

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu 

menghasilkan sesuatu barang atau jasa, orang-orang tersebut adalah kaum 

buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam 

koperasi produksi yaitu : 
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a. Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang 

yang tidak mempunyai perusahaan sendiri. 

b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-

orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri. 

4. Koperasi Jasa 

Kopersi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa 

tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah 

koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan kontruksi bangunan, koperasi 

jasa audit, koperasi asuransi indonesia dan lain-lain.  

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para 

anggotanya, ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain adalah : 

a. Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. 

b. Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan 

rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual 

rumah-rumah tersebut dengan harga yang ringan. 

c. Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya 

seperti asuransi jiwa dan lain-lain. 

d. Koperasi pelistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para 

anggotanya. 

e. Koperasi parawisata. 
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5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD) 

Yang disebut dengan koperasi unit desa hanya apabila potensi ekonomi 

satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. 

Yang menjadi anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal 

atau menjalankan usahanya diwilayah unit desa itu yang merupakan daerah 

kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD 

mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah : 

a. Perkreditan 

b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan 

hidup sehari-hari 

c. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian 

d. Pelayanan jasa-jasa lainnya 

e. Melakukan kegiatan ekonomi lainya.  ( widiyanti dan Sinindhia : 2003 

: 48-62 ). 

Selain dari jenis-jenis koperasi yang disebutkan diatas ada juga berbagai jenis 

koperasi yang lahir seirama dengan beraneka jenis usaha untuk memperbaiki 

kehidupan. Adapun jenis-jenisnya antara lain adalah : 

1. Jenis koperasi menurut jenjang hirarki organisasinya. Adapun menurut 

jenjang hirarki organisasinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Koperasi primer 

Yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki 

kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang 
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langsung melayani para anggotanya tersebut. Contohnya adalah KUD 

didesa-desa dan koperasi tingkat primer lainnya. 

b. Koperasi Skunder  

Yaitu kopersi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi 

karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) 

untuk tujuan efesiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani 

para anggotanya. 

2. Jenis koperasi menurut status hukum yang dimiliki 

Menurut status hukum yang dimilikinya, koperasi dapat dibagi menjadi 

dua golongan. Pembagian ini sebenarnya hanya bersifat sementara, karena 

pada dasarnya setiap oranisasi yang melakukan kegiatan kerja sama ekonomi 

dan memenuhi berbagai persyaratan sebagai koperasi atau perlindungan 

hukum lainnya. Adapun pembagian koperasi menurut status hukum yang 

dimilikinya adalah :  

a. Lembaga koperasi berbadan hukum ( koperasi formal ) 

b. Lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak 

berbadan hukum ( Widiyanti dan Sunindhia : 2003 : 76-77 ). 
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2.2 Konsep Pengelolaan 

2.2.1 Pengertian Pengelolaan 

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, manajemen        

(pengelolaan) adalah hal yang paling sering dilakukan manejer. Dan seperti 

bidang study ilmu lainnya yang menyangkut manusia, manajemen pun sulit 

didefenisikan secara universal. Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka 

akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian. Yaitu 

pertama, manajemen adalah sebagai suatu proses. Manajemen dianggap sebagai 

sebuah proses karena semua manejer memerlukan cara yang sistematis untuk 

melakukan pekerjaan, dan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling 

berkaitan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

Kedua manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan 

aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain orang-orang yang melakukan aktivitas 

manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Dalam arti singular    

(tunggal) disebut manejer. Manejer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

terselenggaranya beragam aktivitas manajemen agar tujuan organisasi yang 

dipimpinnya tercapai melalui orang lain. 

Ketiga, manajemen adalah seni atau suatu ilmu. Luther Gullick 

mendefenisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang 

berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia 
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bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat kerjasama ini lebih 

bermanfaat bagi manusia. ( Nurrahmi Hayani : 2014 : 1 ). 

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan ( Manullung : 2008 ). 

Menurut Malayu S.P Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif 

dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. ( Malayu Hasibuan : 2009 : 9 ). 

Sedangkan menurut Stoner dalam T.Hani Handoko manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. ( T.Hani Handoko 

: 2012 : 8 ). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen bukan 

hanya ilmu atau seni saja, melainkan kombinasi keduanya. Manajemen adalah 

ilmu sekaligus seni. Pada umumnya manajer mempergunakan pendekatan ilmiah  

(ilmu pengetahuan) dalam pembuatan keputusan, apalagi dalam penerapan 

teknologi. Disamping itu, banyak aspek perencanaan, kepemimpinan, komunikasi 

dan segala sesuatu yang menyangkut interaksi dengan manusia, manajer tentu 

juga mesti menggunakan pendekatan artistik (seni). 
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2.2.2 Fungsi-fungsi Manajemen 

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan 

dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu 

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut Nickels and Mchugh 

fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi yaitu : 

1. Perencanaan atau Planning 

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 

mengantisipasi kecendrungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi 

dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.  

Diantara kecendrungan dunia bisnis sekarang, misalnya bagaimaana 

merencanakaan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang 

organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global. 

2. Pengorganisasian atau Organizing 

Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah 

dirumuskan dalam merencanakan desain dalam sebuah struktur organisasi 

yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan 

bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara 

efektif dan efesien guna pencapaian tujuan organisasi. 

3. Pengimplementasian atau Directing 

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh 

pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut 
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dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktivitas yang tinggi. 

4. Pengendalian dan pengawasan atau Controlling 

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan 

yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan 

sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi 

dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. (Nurrahmi Hayani : 2014 : 6-7). 

Manajemen berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi 

tertentu Henri fayol dalam T.Hani handoko menyatakan bahwa ada lima fungsi 

yang paling penting yaitu Planning, Organizing, Staffing, Leading dan 

Controlling. 

1. Perencanaan (planning) 

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-

tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan itu. 

Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Pembuatan keputusan banyak terdapat dalam fungsi ini. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Setelah para menejer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-

rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu 
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merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat 

melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. 

Pengorganisasian (organizing) adalah penentuan sumber daya-sumber 

daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok 

kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan 

tanggung jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang 

diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi 

dan dikoordinasikan. 

3. Penyusunan personalia (staffing) 

Penyusunan personalia (staffing) adalah penarikan (recreuitment) latihan 

dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan 

dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam 

pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan-persyaratan 

mental, fisik dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui 

analisa jabatan, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan dan kemudian 

menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik 

personalia tertentu seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan dan 

pengalaman. 
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4. Pengarahan (leading) 

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, 

langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju 

tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan (leading) secara sederhana 

adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang 

diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya 

dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiataan kepemimpinan seperti 

komunikasi, motivasi dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan 

bermacam-macam nama antara lain leading, directing, motivating, actuating 

atau lainnya. 

Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut 

aspek-aspek abstrak proses manajemen, kegiatan pengarahan langsung 

menyangkut orang-orang dalam organisasi. 

5. Pengawasan (controlling) 

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan 

(controlling) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. 

Pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan 

untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat fositif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba 

untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efesien dan efektif, 

pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak 

diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. 
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Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu penetapan 

standar pelaksanan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran 

pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah 

ditetapkan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila 

pelaksanaan menimpang dari standar. ( T.Hani Handoko : 2012 : 23-26 ). 

2.3 Manajemen Koperasi 

Prof. Ewell Paul Roy, Ph. D. Dari Agricultural Economics and Agribusiness 

Louisiana State University mengatakan bahwa manajemen dari koperasi itu 

melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu : anggota, pengurus, manejer dan karyawan. 

Karyawan ini dikatakan bahwa mereka merupakan penghubung antara manajemen 

dan anggota pelanggan. 

Sebagaimana kita ketahui menurut Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang 

pokok-pokok perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat 

Anggota, pengawas dan pengurus. 

Jadi menurut Undang-undang No 17 Tahun 2012 pengelola atau manejer tidak 

dimasukkan dalam perangkat organisasi Koperasi. Hal ini bisa kita pahami 

mengingat adanya unsur demokrasi koperatif yang terkandung dalam koperasi 

yaitu bahwa kemudi dan tanggung jawab dari pengelolaan koperasi itu berada 

ditangan para anggotanya, sedangkan manejer adalah bukan anggota koperasi       

( Hendrojogi : 2002 : 235-236 ). 

 

 



24 
 

24 
 

2.3.1 Rapat Anggota 

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan 

usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi 

bukan pengurus dan bukan pula manejer. Oleh karena itu tidaklah salah kalau 

dikatakan bahwa kunci dari keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Para 

anggota koperasi bertemu pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat yang 

selanjutnya disebut rapat anggota, waktu-waktu mana yang telah diatur dalam 

anggaran dasar. 

Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. 

Tetapi sebagaimana telah dikatakan diatas rapat anggota itu adalah tempat dimana 

suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu. 

Pada dasarnya anggota perorangan yang bukan pengurus tidak boleh ikut campur 

tangan secara langsung dalam manajemen Koperasi tetapi mereka dapat 

berpartisipasi dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan.        

( Hendrojogi : 2002 : 145-146 ). 

Adapun tugas dan peran rapat anggota yang diatur dalam pasal 33 UU No 

17 Tahun 2012 yaitu :  

a. Menetapkan kebijakan umum koperasi 

b. Mengubah anggaran dasar 

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus 

d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja 

koperasi 
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e. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh 

pengurus untuk dan atas nama koperasi 

f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggung jawaban pengawas 

dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing 

g. Menetapkan pembagian selisih hasil usaha  

h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kapailitan dan pembubaran 

koperasi 

i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-

undang. 

2.3.2 Pegurus 

Pengurus yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota itu 

mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi dan karenanya harus 

mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil 

dalam rapat anggota secara lebih terinci disertai dengan rencana/ langkah-langkah 

operasionalnya dengan dibantu oleh manejer. 

Leon Grayon dalam Paul O. Mohn dalam bukunya yang berjudul “ The 

Board of Coopertives” menyebutkan bahwa pengurus itu mempunyai fungsi idiil  

(ideal function) dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas yaitu : 

a. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi berfungsi sebagai 

pemberi nasehat 

b. Berfungsi sebagai pengawasan atau sebagai orang yang dapat dipercaya 

c. Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi 
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d. Berfungsi sebagai simbol. 

Menurut Marvin A Schaars mengatakan bahwa anggota pengurus secara 

individual dilarang untuk : 

a. Ikut campur dalam manajemen 

b. Memberikan perintah-perintah kepada karyawan 

c. Meminta atau mengharapkan kemudahan-kemudahan/fasilitas-fasilitas 

dari organisasi 

d. Berbicara atas nama pengurus, kecuali jika kepada yang bersangkutan 

diberi kuasa 

e. Menunjukkan adanya favoritisme terhadap keluarga, jika dalam organisasi 

tersebut terdapat karyawan-karyawan yng masih keluarga pengurus.          

( Hendrojogi : 2002 : 150-155 ). 

2.3.3 Pengawas 

Pengawasan (controlling) merupakan salaah satu fungsi dari manajemen. 

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 pasal 50 tentang perkoperasian 

dikatakan bahwa Pengawas bertugas : 

a. Mengusulkan calon pengurus  

b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus koperasi 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 

koperasi yang dilakukan oleh pengurus 

d. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. 
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Pengawas berwenang : 

a. Menetapkan peneriman dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 

b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari 

pengurus dan pihak lain yang terkait 

c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja 

koperasi dari pengurus 

d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam 

melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran 

dasar 

e. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan 

menyebutkan alasannya. 

2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha Koperasi 

2.4.1 Modal  

Menurut ( Thomas : 2002 : 303 ) modal adalah suatu bentuk kekayaan 

yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk 

perusahaan. Hal ini terdapat dalam berbagai bentuk pada suatu bisnis termasuk 

kas, persediaan, pabrik dan peralatan. 

Kekurangan modal ini sudah merupakan hal yang selalu dijadikan alasan 

dalam pengelolaan koperasi, modal utama dari koperasi adalah kumpulan dari 

modal anggota sendiri. Perkembangan modal dalam koperasi sangat 

mempengaruhi perkembangan usaha koperasi karna dengan modal yang cukup 
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besar koperasi dapat mengembangkan usahanya. Menyatakan bahwa apabila 

koperasi ingin mengembangkan usahanya kepasar global maka koperasi 

membutuhkan modal yang banyak, karena dipasar global terdapat resiko bisnis 

yang cukup tinggi. 

Dalam pasal 66 Undang-undang No 17 Tahun 2012 Tentang 

Perkoperasian mengatakan bahwa sumber modal koperasi berasal dari : 

1. Modal sendiri dapat berasal dari : 

a. Simpanan pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya 

yang masih dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi 

pada saat masuk menjadi anggota. 

b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus 

sama banyak, yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada 

periode tertentu. 

c. Dana cadangan yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan 

sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi 

bila diperlukan. 

d. Hibah yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang 

disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau 

kewajiban untuk mengembalikannya. 

2. Modal pinjaman dapat berasal dari : 

a. Anggota yaitu pinjaman dari anggota atau calon anggota koperasi yang 

bersangkutan . 
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b. Koperasi lainnya atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperai lainnya 

dan atau anggotanya yang disadari dengan perjanjian kerjasama  antara 

koperasi. 

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu pinjaman dari bank dan 

lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Yaitu dana yang 

diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Sumber lain yang sah pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota 

yang dilakukan tanpa melalui penawan secara umum seperti dari 

pemerintah daerah.  

2.4.2 Manajemen 

Menurut Malayu S.P Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif 

dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. ( Malayu Hasibuan : 2009 : 9 ). 

Arti manajemen terkait dengan empat fungsi yaitu planning, organizing, 

actuating dan controlling . pengertian manajemen disini berarti pemimpin dalam 

praktik sehari-hari yang disebut dengan “ Top Manager “ yang diartikan sebagai 

pemimpin tertinggi dari suatu lembaga atau perbankan. ( Rivai : 2006 : 311 ). 
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2.4.3 Teknologi 

Dewasa ini peranan teknologi informasi (TI) makin dibutuhkan manusia 

dan telah menjadi komuditas industry, bisnis informasi, media dan 

telekomunikasi. Pengembangan teknologi informasi ini telah mengubah pola 

ekonomi, pola hidup dan cara melakukan bisnis secara signifikan. 

Usia dan kondisi dari teknologi yang diterapkan merupakan salah satu 

penentu kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mengeksekusi strategi dan 

mencapai kepuasan pelanggan dalam hal menyediakan produk dan layanan 

teknologi yang baru biasanya lebih efesien dan efektif dibandingkan dengan 

teknologi lama. Oleh karena itu, investasi dalam hal teknologi lanjut untuk 

memperbaiki tingkat kompetensi perusahaan merupakan elemen penting dalam 

mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. 

2.4.4 Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang 

dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini, terdapat dalam fungsi atau bidang 

produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya 

manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

Saat ini manajemen strategi telah mendapat perhatian besar dan begitu 

penting. Bagaimana pun strategi SDM telah menjadi masalah yang lebih penting 
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dan telah menjadi fokus perhatian perusahaan untuk selalu ditingkatkan 

kualitasnya. ( Payaman : 2000 : 1 ). 

2.5 Konsep Koperasi dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2012 

Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disususun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip 

koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam 

menyusun perekonomian yang mendasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang 

atau seseorang. 

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi, hal tersebut berakibat 

pada pengembangan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan 

mandiri yang mampu mengelola koperasi dengan baik berdasarkan prinsip 

manajemen dan meningkatkan kerja sama, potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah 

satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang undangan. Undang-

undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ternyata sudah tidak memadai 

untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan ekonomi. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip 

koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan 

usaha simpan pinjam koperasi dan peranan pemerintahan. Oleh karena itu untuk 

mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan 



32 
 

32 
 

pembaharuan hukum dibidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum 

baru berupa undang-undang. 

Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan 

koperasi serta selaras dengan perkembangan, tata ekonomi nasional dan global. 

Undang-undang tentang perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-undang 

No 25 Tahun 92 tentang perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, 

sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, 

kuat, mandiri dan tangguh serta terpecaya sebagai entitas bisnis, yang 

mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. 

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan 

perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan 

tanggung jawab mentri. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam menetapkan 

kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, 

pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan idenpendesi 

koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi. 
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2.6 Pengelolaan dan Koperasi dalam Pandangan Islam 

2.6.1 Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Pengelolaan 

Ahmad Ibrahim Abu Sinn menyatakan bahwa diantara karaktristik yang 

membedakan teori manajemen (pengelolaan) dalam islam dengan teori lain adalah 

fokus dan konsen teori islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap 

aktivitas manajemen dalam dan diluar organisasi dan hubungan perilaku individu 

terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Tidak ada manajemen dalam 

islam kecuali ada nilai dan etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin 

membangun masyarakat muslim tanpa didasari oleh ahlak. 

Masyarakat muslim terbentuk berdasarkan kesamaan aqidah dan 

keyakinan. Para pegawai atau karyawan adalah bagian dari anggota masyarakat 

yang menjalankan tugas bagi kemaslahatan bersama yaitu berkontribusi dalam 

menerapkan hukum dan syariah islam sesuai dengan firman allah : 

ٍة أُۡخِرَجۡت لِلىَّاسِ تَۡأُمُروَن بِٲۡلَمۡعُروِف َوتَۡىهَۡىَن َعِه ٱۡلُمىَكِر  ُكىتُۡم َخۡيَر أُمَّ

 ََ ِِۗ   ١١١َوتُۡؤِمىُىَن بِٲّللَّ

Artinya : Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang maruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman 

kepada allah. ( Ali Imran : 110 ). 

Dan menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan standar 

dan prosedur yang ada dengan sikap penuh amanah dan bertanggung jawab 
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kepada allah bukan hanya kepada atasan. Jabatan adalah amanah, perjanjian dan 

tanggung jawab sebagaimana yang telah difirmankan oleh allah :  

ا  ًٰ بَِربَِّك بُِذوُىِب ِعبَاِديِۦ َخبِيَرۢ َوَكۡم أَۡهلَۡكىَا ِمَه ٱۡلقُُروِن ِمۢه بَۡعِد وُىح ِۗ َوَكفَ

 ١١بَِصيٗرا 

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggung jawabnya. ( Al Isra : 17 : 34 ).  

Manajemen syari’ah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil 

optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan allah. Langkah yang diambil 

dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturaan allah. 

Aturan-aturan yang tertuang dalam al-quran, hadis dan beberapa contoh yang 

dilakukan oleh para sahabat. ( Nurrahmi Hayani : 2014 : 112-114 ). 

2.6.2 Ayat-ayat yang berhubungan dengan koperasi 

Koperasi disebut juga Syirkah Ta’awuniyah (perseroan tolong-menolong). 

Dikaji dari segi defenisinya koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan 

kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam. Persekutuan 

adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara’ karena dengan 

persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta 

sebuah kekuatan maka kekuatan ini digunakan untuk menegakkan suatu yang 

benar menurut syara’. 
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Dalam islam, koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini adalah 

wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, 

baik dan halal. Dan lembaga yang seperti ini sangat dipuji islam seperti dalam 

firman allah : 

َٰۖ إِنَّ َوتََعاَووُىۘ  ِنِۚ َوٱتَّقُىاْٱّللَّ ۡثِم َوٱۡلُعۡدَوٰ  َوََل تََعاَووُىْا َعلًَ ٱۡۡلِ
ْا َعلًَ ٱۡلبِرِّ َوٱلتَّۡقَىٰيٰۖ

َ َشِديُد ٱۡلِعقَاِب   ٢ٱّللَّ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam  ( mengerjakan ) kebijakan 

dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertaqwalah kamu kepada allah. Sesungguhnya allah sangat berat siksanya. 

( al-maidah : 2 ). 

2.7 Defenisi Konsep 

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan 

menggeneralisasikan sebagai suatu volume  dan dalam hal ini untuk memberikan 

batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan yang diteliti. 

Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah : 

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotaan orang–orang atau 

badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai 

anggota. Dengan berkerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, 

untuk mempertinggi kesejahteraan  jasmaniah para anggotanya. 
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2. Manajemen (pengelolaan) adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif 

dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

3. Manajemen koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang 

terdiri dari anggota, pengawas dan pengurus. 

2.8 Kerangka berpikir 

Berikut adalah skema mengenai Analisis Pengelolaan Koperasi Seribu 

Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu : 

Analisis pengelolaan Koperasi Seribu Kubah 

didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu 

 

Peraturan Mentri Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia NOMOR 22/ Per/ 

M.KUKM/ IX/ 2015 

 

Akuntabilitas 

Responsive 

Transparansi 

Partisipatif 

 

Koperasi yang maju adalah Koperasi yang 

dapat mensejahterakan anggota-angotanya 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu dalam pengelolaan koperasi didalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

Judul/ Penelitian  Referensi Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Pengelolaan Kredit Bakul 

pada Koperasi Permata 1 

Delima Pekanbaru ditinjau 

dari Perspektif Ekonomi 

Islam 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

penunggakan 

dalam 

pembayaran 

pinjaman 

kredit bakul  

Analisis 

Kualitatif 

Adapun Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penunggakan 

dalam pembayaran 

pinjaman kredit 

bakul adalah 

adanya sistem 

pemotongan modal 

yang dilakukan 

oleh pihak koperasi 

terhadap modal 

yang dipinjamkan 

untuk keperluan 

jasa, administrasi 

dan kesejahteraan 

anggota   

Manajemen Pengelolaan 

Dana Sebagai Upaya 

Peningkatan Kesehatan 

Pada Koperasi BMT 

Maslahah Mursalah LIL 

Ummah Sidogiri Pasuruan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

banyaknya 

BMT yang 

bubar serta 

BMT tidak 

berkembang 

dan berjalan 

dengan baik 

Analisis 

kualitatif 

perkembangan 

BMT diduga 

dipengaruhi  oleh 

manajemen yang 

tidak profesional, 

pengelola yang 

tidak amanah dan 

tidak dipercaya 

masyarakat, serta 

kesulitan modal. 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, faktor-faktor mempengaruhi 

koperasi tersebut serta lingkup pembahasannya. Pada penelitian ini akan 

membahas tentang bagaimana pengelolaan koperasi Yang dilakukan oleh 

Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu serta 

hambatan-hambatan dalam pengelolaan usaha koperasi. 

2.10 Konsep Operasional 

 

Referensi Indicator Sub Indikator Skala Pengukuran 

Peraturan 

Mentri 

Koperasi dan 

Usaha Kecil 

Menengah 

NOMOR 20/ 

Per/M.KUKM

IX/2015 

 

 

Akuntabilitas 

 

 

Kejelasan laporan 

pertanggung jawaban 

koperasi 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Kurang baik 

d. Tidak baik Informasi kepada 

anggota menegenai 

laporan koperasi 

Responsive 

 

 

Taat hukum dalam 

pengelolaan koperasi 

Kesesuaian dengan 

prinsip-prinsip 

pengelolaan manajemen 

yang sehat 

Transparansi 

 

 

Keterbukaan dalam 

proses pengambilan 

keputusan 

Keterbukaan dalam 

mengemukakan 

informasi yang materiil 

dan relevan mengenai 

koperasi 

Partisipatif Keterlibatan efektif 

anggota dalam 

pengelolaan koperasi 

Membuka ruang peran 

serta anggota dalam 

pengelolaan koperasi 

 


