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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada mulanya, koperasi dunia lahir di Rochdale Inggris, pada tahun 1844 

dengan tujuan mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan 

cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar keadilan yang dikenal 

dengan”Rochdale Principles”. 

Di Indonesia, koperasi pertama kali didirikan di Leuwiliang pada tahun 

1895 oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto, dkk dalam bentuk 

Bank Simpang Pinjam yang bertujuan untuk membantu para pegawai negeri 

pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Selanjutnya 

dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen 

Wilayah Purwokerto di Banyumas. Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 

1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-

hari dengan cara membuka toko-toko koperasi. Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 

K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan 

“Syirkatul Inan” atau disingkat (SKN) yang beranggotakan 45 orang. Pada akhir 

tahun 1930 didirikan jawa Tengah Koperasi pada tahun 1933 diterbitkan peraturan 

perkoperasian dalam bentuk Gouvermentsbesluit no.21 yang termuat di dalam 

Staatsblad no 108/1933.pada tanggal 15 sampai dengan 17 juli 1927, dimana 

dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di bandung. Keputusannya  

antara lain merubah  sentral Organisasi koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) 

menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-
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undang tentang Perkumpulan koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam 

Tambahan Lembaran Negara RI No. 1669. Pada tahun 1961 diselenggarakan 

Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan 

prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sebagai puncak 

pengukuhan  hukum dari upaya mempolitik (verpolitisering) koperasi dalam 

suasana demokrasi terpimpin yakni di terbitkannya UU No.14 tahun 1965 tentang 

berkoperasian yang dimuat didalam lembaran Negara No.75 tahun 1960. 

Berdasarkan  dengan disahkannya UU No.14 tahun 1965 dilangsungkan 

musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II di Jakarta yang pada dasarnya 

merupakan ajang legitiminasi terhadap masuknya kekuatan-kekuatan politik da 

dalam koperasi sebagaimana diataur oleh Undang-undang koperasi yang baru 

yakni dikenal dengan UU No.12/1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian. 

Koperasi merupakan wadah masyarakat untuk bekerjasama secara sukarela 

berdasarkan kesamaan tujuan, kebutuhan, kesamaan aktivitas dan dibentuk oleh 

mayarakat untuk kepentingan mayarakat itu sendiri. Koperasi merupakan salah 

satu lembaga lokal yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk pemberdayaan 

mayarakat, karena dapat terlihat adanya proses pemberdayaan yang dilakukan 

secara kolektif (Tiktik Sartika dan Soejoeno, 2002). 

Koperasi dilahirkan sebagai badan usaha dengan tujuan untuk memajukan 

kepentingan ekonomi dari anggota-anggotanya. Latar belakang dari kelahiranya 

telah memberikan ciri khusus bahwa koperasi berbeda dengan bentuk usaha yang 

lain. Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewuyudkan kesejatraan bersama 

bagi seluruh masyarakat sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pasal 33 
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UUD 1945. Perhatian terhadap kesejatraan masyarakat selain anggota sesuai 

dengan tujuan koperasi indonesia tertuang dalam pasal 3 bab 2 UU RI No.25 

tahun 1992, yakni memajukan kesejatraan anggota khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandasan pancasila dan 

UUD 1945.  

Dalam pencapaian tujuan koperasi, maka koperasi harus mampu 

mempertahankan eksistensinya ditengah usahanya. Oleh karena itu koperasi 

memerlukan penanganan yang benar-benar efektif dan efisien dalam segala aspek 

kegiatannya. Setiap koperasi harus mampu melihat kodisi lingkungan 

organisasinya untuk memperthankan eksistensinya. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan koperasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat adalah 

mengupayakan kinerja yang baik dan sehat. 

Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan 

kebutuhan petani akan kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana 

produksi pertanian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Pada masa yang akan datang peran koperasi di Indonesia 

diperkirakan akan tetap bahkan semakin penting, terutama dalam kaitannya untuk 

menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat, namun demikian koperasi juga 

akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Globalisasi, perkembangan 

sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan koperasi sendiri akan menuntut 

koperasi untuk mampu meningkatkan peran dan fungsi usahanya jika tidak ingin 
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tersisih oleh pelaku usaha lainnya. KUD sebagai sentral perekonomian pedesaan 

dihadapkan pada tantangan bagaimana untuk dapat mewujudkan KUD sebagai 

badan usaha yang tangguh, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip koperasi 

Indonesia, dan mampu mewujudkan misinya dalam memberdayakan ekonomi 

rakyat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja 

KUD (Krisnamurthi, 1998).        

 Pengukuran Kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menunjang tumbuh kembang dari suatu koperasi, terutama bagi koperasi yang 

telah lama berdiri. Berkaitan dengan hal tersebut, koperasi perlu membenahi diri 

dan harus mampu melihat kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun 

lingkungan eksternal koperasi. Pengukuran kinerja yang berorientasi pada masa 

depan tidak hanya memfokuskan pada aspek keuangan tetapi juga aspek non 

keuangan. Ukuran keuangan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah 

dilakukan di masa lalu dan ukuran keuangan tersebut dilengkapi dengan ukuran 

non keuangan seperti kepuasan customer, produktivitas, dan cost effectiveness 

proses bisnis serta komitmen personel yang akan menentukan kinerja keuangan 

masa yang akan datang. Ukuran keuangan menunjukkan akibat dari berbagai 

tindakan yang terjadi di luar non keuangan (Himpuni, 2008).     Koperasi sebagai 

badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk 

menentukan efektifitas kegiatan usahanya terutama efektifitasoperasional, bagian 

organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan (Mulyadi, 2001). 
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Kinerja koperasi yang baik sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi 

ekonomi rakyat dan mempertahankan eksitensinya usaha untuk dapat bersaing 

memerlukan manajemen koperasi yang baik.Pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

telah memberikan konsep tentang pengukuran kinerja koperasi, yaitu tentang 

pedoman penilaian koperasi berprestasi (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006). Ada 

pun tujuan dan sasaran sebagai mana pasal 2 poin b untuk mengetahui kinerja 

koperasi  dalam suatu  periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya 

pengembangan koperasi. Hal ini dapat dilakukan bila sumber daya yang ada dapat 

dikelolah secara efisien serta diimbangi dengan kemampuan kepemimpinan yang 

tangguh untuk menjaga pertumbuhan maupun perkembangan koperasi. 

KUD Sanglar sebagai salah satu unit perekonomian memiliki peran yang 

sama dengan koperasi lainnya. Dalam menjalankan organisasinya, KUD Sanglar 

memiliki visi dan misi yaitu “pendidikan Meningkat, Koperasi Sehat, Anggota 

kuat, Mitra terpikat ,agar KUD sanglar dapat meningkatkan kesejatraan anggota 

serta dapat menjadi pelaku ekonomi yang dapat bersaing dengan pelaku ekonomi 

lainnya. Tujuan didirikan KUD sanglar juga sebagai soko guru perekonomian 

yang dapat membantu kehidupan dan kesejatraan masyarakat khususnya anggota 

yaitu dengan mengembangkan usaha dalam sektor ekonomi yang ada kaitannya 

dengan kegiatan anggota, meningkatkan potensi anggota dan sumber daya 

manusia pengelola.Perkembangan KUD sanglar tidak telepas dari manajemen 

koperasi dalam menggunakan sumber daya material maupun pinancial sebagai 

pencapaian tujuan yaitu mensejatrakan anggota. Kesejahtraan anggota merupakan 
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hal yang perlu diperhatikan demi kemajuan KUD, dengan kinerja KUD dalam 

mensejatrakan anggotanya.Melihat hal ini sudah menjadi fokus utama bagi KUD 

untuk menjalankan dan mengembangkan usaha dalam sektor ekonomi. 

Berikut kami tampilkan tabel 1.1 tentang perbandingan aset koperasi unit 

desa di kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir tahun 2015 yang telah di 

keluarkan oleh pelaksana tugas PPKL Prov Riau Kab. Indragiri Hilir dalam 

rangka kunjungan kerja dan pembinaan pada koperasi yang menjadi binaan PPKL 

di kecamatan reteh. 

Tabel 1.1 

Perbandingan Aset Koperasi Unit Desa di Kecamatan Reteh 

Kabupaten Inhil 

Tahun 2015 

N

O 

NAMA 

KOPERA

SI 

JENIS 

USAHA 

ASET USAHA JUMLAH 

ANGGOTA Nama Nilai 

1 KUD 

Sanglar 

- Penggemuk

an Sapi 

- Saprodi 

- Waserda 

- Penampung

an Kelapa 

- Pengadaan 

Pangan 

- Jumlah Aset 

 

- Jumlah utang 

- Modal 

Sendiri 

- Modal Luar 

- Volume 

Usaha  

- Jumlah SHU 

- 308.800.00

0 

 

- 266.000.00

0 

- 42.800.000 

- 266.000.00

0 

- 408.000.00

0 

- 14.000.000

0 

35 

Orang 

2 KSU 

Usaha Kita 

- Simpan 

Pinjam 

- Jumlah 

Utang 

- Modal 

Sendiri 

- Modal Luar 

- Volume 

Usaha 

- 19.234.000 

- 640.485.00

0 

- 288.265.00

0 

- 4.144.880.0

00 

62Oran

g 
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- Jumlah SHU - 80.333.000 

- 928.750.00

0 

3 Koperasi 

Anugrah 

Makmur 

- Perkebunan 

Sawit 

- Modal 

Sendiri 

- 2.145.000 39 

Orang 

4 Koperasi 

Mekar 

Usaha 

- Pertanian 

(Padi, 

Kelapa,Jag

ung) 

- Modal 

Sendiri 

- 3.320.000 20 

Orang 

5 Koperasi 

Ngudi 

Rezeki 

- Pertanian 

UMKN 

 -  20 

Orang 

6 Koperasi 

Lancang 

Kuning 

 - Moda luar - 9.523.600 20 

(rang) 

7 Kopkar 

TKBM 

Pulau 

Kijang 

- 0 - 0 - 0 - 0 

8 Koppontre

n Al-

Husnia 

- 0 - Modal 

Sendiri 

- Volume 

Usaha 

- 24.000.000 

- 20.000.000 

 

- 34 

Orang 

9 Koperasi 

Perikanan 

Kuala 

Kerang 

- 0 - 0 - 0 - 57 

Orang 

10 KUD 

Sungai 

Terab 

- 0 - 0 - 0 - 40 

Orang 

Sumber: KUD Desa Sanglar 

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa koperasi yang memiliki unit 

usaha dan aset terbanyak adalah KUD Desa sangar yang  memiliki jenis usaha dan 

aset sebagai berikut: penggemukan sapi dengan jumlah aset Rp. 308.800.000, 

Saprodi dengan hutang 266.000.000,waserda dengan jumlah aset modal sendiri 
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Rp. 42.8000.000, waserda dengan jumlah modal luar Rp. 266.000.000, 

penampungan kelapa dengan jumlah aset volume usaha Rp.408.000.000, 

pengadaan pangan dengan jumlah aset SHU Rp. 14.000.000. dan yang paling 

sedikit asetnya Kopkar TKBM Pulau kijang dengan jenis usaha 0, aset usaha 0, 

dan jumlah anggota 0, sehingga dikategorikan tidak aktif. 

Pada hari ini berbanding terbalik dimana bahwasanya KUD Desa Sanglar 

tidak memili simpanan dana sesuai pernyataan ketua koperasi pada tanggal.5-

April-2017 “ KUD Desa Sanglar saat ini tidak memiliki dana cadangan simpanan 

sehingga terkendala ketika ada masyarakat yang ingin meminjam dana untuk 

modal usaha, akan ketapi untuk aset masih ada pengemukan sapi, saprodi, 

waserda dan penampungan kelapa. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kesejahteraan anggota 

merupakan hal yang sangat penting sehingga menjadi salah satu fokus utama 

untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik. Namun, 

kenyataannya KUD sanglar tidak maksimal dalam menjalankan usahanya, 

sehingga berdampak kepada kesejahteraan anggotanya.Dilihat dari pengamatan 

langsung kelapangan.(1) bahwa fenomena yang ada yaitu kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap perkembangan koperasi karena keadaan lingkungan dari 

masyarakat itu sendiri, masyarakat di lingungan koperasi unit desa desa sanglar 

cenderung kurang perduli atas keberadaan koperasi tersebut di karnakan pengurus 

yang ada di kopersi unit desa sanglar ini juga tidak cepat dan tanggap dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagaimana mestinya, sehingga tidak 

mau untuk berkoperasi di KUD desa sanglar tersebut malah memilih ke tengkulak 
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(toke-toke) yang ada di desa tersebut untuk menyalurkan hasil pertanian dan 

usaha mereka. Ini berdampak terhadap kinerja koperasi itu sendiri yang mana 

tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik dari . (2)  

Kurangnya sarana prasarana yang mendukung sehingga kegiatan koperasi kurang 

terlaksana dengan baik. (3) kurangnya kesadaran untuk menjadi anggota koperasi 

karna lebih mementingkan diri sendiri. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai kinerja koperasi yang 

bersangkutan untuk itu penulis mengambil judul tentang “Analisis Kinerja 

Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka masalah 

yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

“Bagaimana Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sanglar Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indragiri Hilir?” 

1.3. Tujuandan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetaui kinerja koperasi unit desa (KUD) di desa 

sanglar kecematan reteh kabupaten indaragiri hilir. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi 

a. Koperasi: hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai 

kinerja koperasi, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan dalam mengevaluasi kinerja koperasi selanjutnya. 

b. Penulis: penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 

telah diterima selama masa kuliah, serta sebagai ilmu yang sangat 

berharga dalam menamba pengetahuan. 

c. Pembaca: dapat memberikan informasi dan bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan masukan informasi pengembangan ilmu khususnya bagi piha-

pihak yang memerlukan pemahaman sebagai anggota KUD Sanglar 

dalam meningkatkan kinerja koperasi unit desa 

b. Dapat menambah daya nalar penulis dan mengaplikasikan mata kuliah 

yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah khususnya ilmu 

tentang koperasi di Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau. 

1.5. Sistimatika Penulis 

Untuk memudahkan penulisan proposal penelitian ini, maka penulis 

membaginya kedalam III bab sebagai berikut: 
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Bab I pendahuluan  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalh, rumusan masalah, tujuan dan 

mampaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II telaah pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, depinisi dan penjelasan yang 

berhubungan dengan peneltian yang dilakukan secara uraian teoritis ang 

mendukung pembaasan masala diantaranya adalah kinerja koperasi unit 

desa KUD, kesejahtraan anggota, penegertian koperasi, pungsi peran dan 

prinsif koperasi, jenis-jenis koperasi permodalan koperasi. 

Bab III  metode penelitian 

Bab ini membahas enegenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

tehnik pengumpulan data, wawancara dan observasi dan dokumentasi. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat tentang KUD Desa 

Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, serta struktur 

organisasi 

BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Bab ini mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

BAB VI KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 


