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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi 

rakyat. Pada awalnya, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang 

memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka sama-sama 

berkeinginan atau punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan 

kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi juga milik mereka 

yang tingkat ekonominya sudah tinggi. Hal ini karena atas dasar koperasi 

sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong dan 

kekeluargaan, yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan hokum tertinggi dalam 

penyelenggaraan negara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan bidang 

lainnya. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

dalam penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.
1
  

Indonesia sebagai Negara berkembang telah memajukan dan 

menggerakkan Koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan 

ekonomi rakyat. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan 

usahanya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang 
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bersifat terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian 

sisa hasil usaha secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan 

perkoperasian serta kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut 

membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Disamping prinsip-prinsip 

tersebut ada hal lain yang membedakan koperasi dengan usaha lain yaitu 

anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik 

sekaligus sebagai pengguna koperasi, dimana koperasi didirikan, dimodali, 

dibiayai, diatur, diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
2
 

Koperasi dalam menjalankan usahanya, selain berdasarkan asas 

kekeluargaan juga mempunyai prinsip terbuka dan bersifat sukarela. Artinya 

siapapun boleh menjadi anggota koperasi tanpa memandang golongan, aliran, 

kepercayaan atau agama orang tersebut. Namun, koperasi sering kali dianggap 

sebagai organisasi bagi kaum lemah. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Widiyanti dan Sunindhia menjelaskan bahwa “koperasi memang merupakan 

wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya untuk 

bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka”.
3
 

Oleh karena itu koperasi memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk 

kebijakan yang memihak kepada koperasi untuk menggerakkan ekonomi 

kerakyatan. 

Kebijakan pemerintah untuk mendukung kemajuan koperasi 

diwujudkan dalam program-program pemerintah. Menurut Burhanuddin 
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pemerintah menyadari bahwa untuk melakukan aktivitas ekonomi, koperasi 

memerlukan SDM yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing. 

Itulah sebabnya, di masa lalu pemerintah merapkan program pencangkokan 

manajer PNS di sejumlah koperasi, namun pada akhirnya program ini sama 

sekali tidak berjalan karena tidak adanya penetapan indikator umum dan 

khusus yang wajib dicapai oleh seorang manajer untuk mengukur keberhasilan 

mereka. Pemerintah menyadari kekurangan ini dan untuk keperluan jangka 

panjang diatasi melalui jalur pendidikan formal dan non formal yang 

bekerjasama dengan departemen pendidikan.
4
 

Fenomena kemiskinan sangat menarik untuk dikaji, karena kemiskinan 

adalah suatu strata yang berada pada lapisan paling bawah dan cenderung 

untuk terpinggirkan dari setiap aktivitas bermasyarakat. Keadaan ini 

(kemiskinan) dapat memicu munculnya kesenjangan dalam bermasyarakat, 

sehingga persoalan ini harus diperhatikan. Nabi Muhammad SAW telah 

memperingatkan dengan sabdanya yang berkaitan dengan kemiskinan dan 

dampak yang ditimbulkannya, bahwa: “Nyaris kefakiran (kemiskinan) 

menjerumuskan pada kekufuran”.
5
  

Pernyataan di atas mengilustrasikan gambaran pada kondisi 

sosialekonomi yang “minus”, dan terkadang dapat menggiring dan merusak 

kualitas agama seseorang. Terkait dengan permasalahan diatas, telah timbul 

legitimasi atas statemen yang menyatakan bahwa ketika membicarakan 
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perekonomian umat, maka akan tergambar sosok bangunan pada masyarakat 

yang terpinggirkan/termarjinalisasi (mustad’ afin) dari bangunan 

perekonomian secara umum. Menurut pakar ekonomi Mubyarto bahwa 

“ekonomi kerakyatan akan menjadikan seluruh komponen bangsa Indonesia 

akan menerima secara adil apa yang diproduksinya”.
6
  

Hendar dan Kusnadi, kegiatan koperasi secara ekonomis harus 

mengacu pada prinsip identitas (hakikat ganda) yaitu anggota sebagai pemilik 

yang sekaligus sebagai pelanggan. Organisasi koperasi dibentuk oleh 

sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas 

untuk menunjang kegiatan ekonomi individu para anggotanya. Koperasi 

adalah organisasi otonom, yang berada didalam lingkungan sosial ekonomi, 

yang menguntungkan setiap anggota, pengurus dan pemimpin dan setiap 

anggota, pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuannya secara 

otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi 

yang dilaksanakan secara bersama-sama.
7
 

Melalui koperasi ini diharapkan anggota masyarakat (lemah) dapat 

memperoleh kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan status 

ekonominya, sehingga dengan begitu diharapkan seluruh masyarakat dapat 

sampai pada kesejahteraan. Dalam kurun waktu sekitar 5 tahun sejak 

pembentukan, Koperasi Bina Sejahtera memiliki anggota aktif kurang lebih 

110 orang.
8
 Hal ini menunjukan bahwa koperasi memiliki potensi dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya koperasi ini, telah 
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memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan 

perekonomian salah satunya dengan membuka usaha kecil menengah dan 

tidak sedikit pula yang menjadikan koperasi sebagai strategi dalam 

mempertahankan serta mengambangkan usahanya. 

Pemberdayaan kegiatan koperasi sangat terkait dengan upaya 

menggerakkan koperasi dengan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya 

yang dimiliki oleh anggota koperasi yang didirikan oleh anggota untuk 

memenuhi ekonomi anggota dan masyarakat. Ekonomi rakyat pada umumnya 

usaha mikro yang merupakan sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat 

kebanyakan seperti anggota Koperasi Bina Sejahtera dalam meningkatkan 

Program Perekonomian Masyarakat Melalui Sistem Bagi Hasil sebagai usaha 

mikro. Mengingat pentingnya sektor usaha mikro yang telah tergabung dalam 

koperasi, maka gerakan koperasi harus menjadi prioritas pembinaan dan 

pengembangan usahanya, karena usaha demikian dapat menyediakan lapangan 

pekerjaan, dan mengurangi pengangguran. Maka sudah sewajarnya kalau 

sektor mikro yang tergabung dalam koperasi mendapatkan perhatian untuk 

lebih dikembangkan sehingga benar-benar dapat menjadi penyangga utama 

perekonomian nasional.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di 

Koperasi Bina Sejahtera Kabupaten Indragiri Hulu”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pengertian istilah yang 

dipakai delam penelitian ini, maka penulis memperjelas sebagai berikut;  
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1. Strategi. 

Strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk 

mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat 

dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara 

sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. 

2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat. 

Peningkatan Perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada 

beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada 

sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat 

tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga 

masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing 

perekonomiannya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 

1. Identifikasi Masalah 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan menghindari 

kesalahan dalam peneliti maka penulis membatasi permasalahan yang 

dikaji  dan penulis menemui beberapa masalah yang dapat dihadapi 

diantaranya: 

a. Koperasi Bina Sejahtera belum bisa meningkatkan perekonomian 

anggotanya melalui sistem bagi hasil. 

b. Masyarakat tidak merasa mendapatkan kemudahan dengan adanya 

Koperasi Bina Sejahtera dengan sistem bagi hasil. 



 7 

c. Apa faktor yang membuat masyarakat tidak tertarik untuk menjadi 

anggota Koperasi Bina Sejahtera dengan sistem bagi hasi.  

2. Batasan Masalah  

Maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini dengan 

strategi Koperasi Bina Sejahtera dalam meningkatkan perekonomian, serta 

faktor penghambat Koperasi Bina Sejahtera meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Rumusan  Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus  pada pokok permasalahan, maka 

penulis membuat rumusan  masalah yaitu; 

1. Bagaimana Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Koperasi 

Bina Sejahtera Kabupaten Indragiri Hulu ? 

2. Apa faktor penghambat Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Koperasi 

Bina Sejahtera Kabupaten Indragiri Hulu ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian; 

a. Untuk mengetahui Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di 

Koperasi Bina Sejahtera Kabupaten Indragiri Hulu. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat di Koperasi Bina Sejahtera Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian; 

a. Kegunaan secara Akademik dan Teoritis 

1. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial Islam 

(S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis pada umumnya dan 

Pengembangan Masyarakat Islam pada khususnya dalam bidang 

strategi koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 

3. Sebagai bahan rujukan dan tambahan informasi bagi peneliti 

selanjutnya dalam meneliti masalah strategi koperasi bina sejahtera 

dalam meningkatkan program perekonomian masyarakat melalui 

sistem bagi hasil. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam 6 (enam) 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

  Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai 

dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian 

yang akan dilakukan, dan kerangka pikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN   

  Berisikan tentang metode penelitian, Jenis dan Pendekatan 

Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Bab ini berisikan tentang sejarah Koperasi Bina Sejahtera, visi 

dan misi, keanggotaan, dan Struktur Organisasi Koperasi Bina 

Sejahtera. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang 

dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP  

  Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


