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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk individu dan social memiliki kebutuhan 

yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam 

memenuhi kebutuhannya. Cara-cara manusia dalam upaya menenuhi 

kebutuhan sangat ditentukan dari tantangan alam yang dihadapai senjak zaman 

primitif sampai zaman modern sekarang. Begitu besarnya dorongan alamia 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hingga bisa dikatakan perubahan dan 

kemajuan peradapan yang dirasakan sekarang tidak terlepas dari upaya 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut. 
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Perlu kita ketahui bahwa persoalan yang dihadapi manusia adalah 

bagai mana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, sedangkan 

sumber-sumber ekonomi sangat terbatas. Berbagai cara telah digunakan untuk 

memecahkan persoalan ekonomi yang mereka hadapi. Pada awalnya dalam 

pemecahan kebutuhan hidupnya dilakukan secara individual, kemudian dalam 

perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia 

berusaha melakukannya secara bersama-sama. 

Indonesia juga merupakan Negara yang tergolong sebagai Negara yang 

berkembang dimana struktur perekonomiannya secara garis besar terdapat tiga 

pelaku ekonomi utama yaitu: badan usaha milik Negara (BUMN), badan 

usaha milik swasta (BUMS), dan koperasi, yang mana ketiga-tiganya 
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diusahakan berkembang selaras agar tercipta Negara yang adil dan makmur. 

Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut yang paling sesuai untuk hidup 

masyarakat yang ingin berkembang adalah koperasi. Koperasi sebenarnya 

sudah masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-19 yaitu sekitar tahun 1896 

yang dipelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi 

Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres pertama (1) di 

tasikmalaya yang diperingati sebagi hari koperasi Indonesia. Dalam 

perkembangannya koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Di Indonesia koperasi 

dijadikan soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang 

adil dan makmur. Untuk itu usaha koperasi harus terus dibina dan 

dikembangkan agar dapat terus tumbuh dan berkembang baik secara kuntitatif 

maupun secara kualitatif.
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Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah cara untuk menanggulangi 

kemiskinan yang ada dimasyarakat. Berdasarkan data statistic 2013 dari 

BPS(badan pusat statistic, OnLine) kemiskinan di Riau di daerah perkotaan  

mencapai 6.68% sementara kemiskinan didesa mencapai 9.55%. Salah satu 

pembangunan prekonomian adalah pembangunan koperasi. Menurut UU 

nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada BAB 1 ketentuan umum 

pasal 1 bagian  kesatu dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
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rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bukan organisasi 

perkumpulan modal tetapi perkumpulan orang yang berasakan social, 

kebersamaan bekerja dan tanggung jawab. Keanggotaan koperasi tidak 

mengenal adanya paksaan apapun oleh siapapun, bersipat sukarela, netral 

terhadap aliran, dan agama atau sukuisme. Koperasi bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan anggota, koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan 

nilai-nilai percaya diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan 

demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya kepada nilai-nilai 

etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab social, dan kepedulian terhadap 

orang lain. 

Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta 

dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya, tugas pokok badan usaha koperasi 

adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka 

memajukan kesejahteraan anggota. Agar semakin berkembang dengan baik 

seharusnya koperasi memiliki perencanaan jangka panjang dan perencanaan 

jangka pendek. perencanaan jangka pendek yang digunakan sebagai acuan 

untuk mencapai sasaran serta jangka menengah dan jangkah panjang sebagai 

acuan untuk merealisasikan misi dan tujuan koperasi. Kesejahteraan anggota 

dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan.
3
  

Koperasi simpan pinjam dilingkungan Rw 23 ini adalah sebuah 

lembaga keuangan yang didirikan yang mana tujuan pendirian koperasi ini 

sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ataupun anggota 

khususnya sekaligus mewujudkan sebagai soko guru perekonomian 
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masyarakat. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur 

dari peningkatan kesejahteraan anggota dalam keluarga masing-masing. 

Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran 

sejahtera dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya makhluk yang 

tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus di kejar tanpa 

batas.  

Lebih kurang sudah 16 tahun didirikan koperasi simpan pinjam 

dilingkungan Rw 23 ini yang mana tujuan pendirian koperasi ini adalah 

sebagai upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, 

karena semakin meningkatnya jaman maka kebutuhan semakin banyak 

sehingga pekerjaan adalah sebuah cara untuk mengatasi kebutuhan tersebut. 

Karena kebutuhan dalam masyarakat sangat banyak apalagi dalam keluarga 

seperti pembelian alat rumah tangga Tv, Kulkas, Megicom, Kipas angin, dll, 

sementara untuk meiliki kebutuhan tersebut masyarakat harus bekerja. Namun 

pekerjaan masyarakat bisa dikatakan belum ada yang bersipat tetap atau 

maksimal. Sementara koperasi yang ada dilingkungan tersebut memberikan 

pinjaman hanya sekedar membantu dan pinjaman yang disediakan koperasi 

belum bisa dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha karena kegiatan 

atau aktifitas yang ada dalam koperasi ini hanya melakukan simpan pinjam 

saja.
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Oleh karena itu melihat permasalahan diatas penulis merasa tertarik 

untuk mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: 

“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Di Lingkungan Rw 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota 

Pekanbaru”. 
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B. Alasan pemilihan judul 

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena penulis ingin melihat peran 

koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.  

2. Judul penelitian ini yaitu peran koperasi simpan pinjam dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat dilingkungan Rw 23 kelurahan 

sidomulyo barat kota pekanbaru.    

3. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian yang 

dipilih. Waktu, sarana dan prasarana pendukung penelitian ini 

memungkinkan penulis mampu melakukannya. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

a. Pinjaman yang disediakan koperasi belum maksimal untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

b. Sistem dan mekanisme koperasi belum berjalan dengan baik. 

c. Banyaknya keperluan masyarakat seperti perlengkapan rumah Kulkas, 

TV, Mesin cuci, Dispenser, apalagi pembiayan anak-anak sekolah, dll.  

2. Batasan Masalah 

Karena melihat dari masalah yang telah di identifikasi peneliti, dan 

didasarkan keterbatasan peneliti baik tenaga, waktu, maupun biaya, maka 

peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: “Apa Saja 

Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Di Lingkungan Rw 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota 

Pekanbaru”. 
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3. Rumusan Maslah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu sebagai berikut, Bagaimana Peran Koperasi 

Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di 

Lingkungan Rw 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru . 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui Bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam 

Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Rw 23 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru”. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bacaan mengenai 

pengaruh koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat di lingkungan Rw 23. 

b. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di perguruan 

tinggi UIN SUSKA RIAU guna untuk mencapai gelar sarjana S1 pada 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi.  

c. Untuk menambah wawasan, keterampilan, pengetahuan berfikir 

penulis dalam penulisan karya ilmiah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 (enam) bab 

yang masing-masing bab terdiri dari berbagi sub bab pendukung. Berikut ini 

penjelasan tentang masing-masing bab : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, 

permasalahan, identifikasi masalah, batasan maslah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data dan teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Terdiri dari gambaran umum keluarahan sidomulyo barat. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

 Berisikan tentang kesimpulan dan saran,  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


