
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pola pembangunan di indonesia merupakan suatu rangkaian program-program 

pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan UUD1945, yaitu 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Dasar hukum keberadaan koperasi di indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 

25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain 

dukemukakan bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan”, 

sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di indonesia 

adalah : “Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsipkoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pembangunan nasional mengarah pada upaya 

pemerataan pemenuhan kebutuhan baik aspek materil maupun moril yang didapat oleh rakyat 

indonesia. Pembangunan yang menyeluruh dapat diartikan sebagai program pemerataan 

pembangunan terhadap semua sektor yang meliputi sektor agama, politik, sosial budaya ekonomi 

dan pertahanan. Keberhasilan pembangunan terwujud apabila pembangunan taraf hidup dan 



kesejahteraan yang adil dan merata telah tercapai dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat 

indonesia.  

Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat, yang telah memberikaan menfaat 

kepada anggota secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu wadah dan wahana 

yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian, terutama di dalam 

meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan. 

Peranan koperasi akan menjadi sangat penting dalam melakukan cita-cita perekonomian 

nasional, dalam arti kata koperasi harus mampu tampil ke depan sebagai organisasi ekonomi 

yang aktif menghimpun masyarakat khusunya golongan ekonomi lemah. Dengan demikian 

organisasi koperasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara bersama-

sama.Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dan sebagai bagian integral tata 

perekonomian nasional.Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang 

mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam 

peranannya koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota baik 

sebagai produsen maupun konsumen. 

Partisipasi anggota pada koperasi dewasa ini semakin berkurang, hal ini bisa saja 

mempengaruhi perkembangan perkoperasian indonesia secara umum. Berkurangnya pertisipasi 

anggota ini salah satu penyebabnya  ialah kinerja pengurus. Manusia dalam hal ini pengurus 

koperasi, merupakan objek yang berkaitan langsung dalam kegiatan perkoperasian. 

Ketidakberhasilan pembangunankoperasi  selama ini karena kurangnya perhatian yang serius  



terhadap pengembangan usaha koperasi, sehingga sampai saat ini kita tidak memiliki kelompok-

kelompok wirausaha koperasi yang unggul. Upaya penciptaan kondisi tersebut sebenarnya 

muncul dalam tubuh organisasi sampai saat ini masih terdapat berbagai masalah yang sulit 

diatasi dimana masalah tersebut meyebabkan pertumbuhan koperasi yang sangat lamban di 

banding usaha swasta dan negara (Hendra dan kusnadi,2002:167)  

Secara psikologi kemampuan seorang karyawan dalam hal ini adalah pengurus koperasi 

yang terdiri kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realty (knowledge and skill) dan faktor 

kedua yaitu motivasi.Secara psikologi kemampuan seseorang karyawan dalam hal ini adalah 

pengurus koperasi yang terdiri dari kemampuan kopetensi (IQ) dan kemampuan realty dan faktor 

yang kedua yaitu motivasi. 

SDM mempunyai peranan penting bagi organisasi karena sumber daya manusia sebagai 

pengelola sistem, agar sistem ini tetap berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus 

memperhatikan aspek-aspek penting seperti kompetensi, disiplin, pendidikan dan latihan serta 

tingkat kenyamanan bekerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat terdorong untuk 

memberikan segala kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. SDM dengan 

kinerja yang baik maka pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang baik pula. 

Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan 

pekerjaan. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobsevasi mencakup atas 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai 

dengan standar performance yang ditetapkan (Rudana:2007). Faktor yang menyebabkan sulitnya 

koperasi berkembang adalah rendanya sumberdaya manusia yang dimiliki koperasi baik dari segi 

tingkat pendidikan maupun kinerja pengurus koperasi itu sendiri, sehingga kemampuan untuk 



mengolah sebuah usaha atau koperasi itu terbatas yang nantinya mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan koperasi tersebut. Karenanya, untuk mencapai kemajuan yang diharapkan, maka 

perlu adanya suatu pemecahan masalah yang nantinya diharapkan agar koperasi dapat sejajar 

dengan badan usaha swasta mitra yang saling melengkapi untuk mewujudkan perekonomian 

indonesia yang dijiwai semangat dan azas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha serta 

saling mendukung dan menguntungkan. 

Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh 

profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan 

bidang tertentu, dengan indikatornya Pengetahuan (Knowledge). Pengetahuan yang berkaitan 

dengan pekerjaan, (1) Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing. (2) 

Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam 

institusi pemerintahan. Keterampilan (Skill) Keterampilan individu, (1) Kemampuan dalam 

berkomunikasi dengan baik secara tulisan. (2)Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara 

lisan.Sikap (Attitude)Sikap individu, (1) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam 

berkreativitasdalam bekerja. (2) Adanya semangat kerja yang tinggi. 

Untuk itu dalam meningkatkan kemampuan koperasi kearah yang diharapkan, peranan 

dan fungsi pemerintah sebagai Pembina menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong 

pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.Selain itu juga pemerintah berkewajiban untuk 

memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. 

Disiplin kerja dapat berdampak pada kehidupan pribadi pegawai yang berpengaruh 

terhadap perusahaan.Organisasi perlu mengawasi setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan 

oleh pegawai saat bekerja.Jika ada tindakan penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan 



maupun sesuatu yang dianulir dari fakta yang ada sebaiknya perusahaan menetapkan hukuman 

bagi pegawainya.Atasan pun sebaiknya mengetahui dan melaksanakan aturan yang ada 

diperusahaan (Belizzi dan Hasty, 2000). 

Hasibuan (2006:193) mengungkapkan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.Untuk 

mewujudkan disiplinan yang baik dalam suatu organisasi dapat diwujudkan dan dijamin melalui 

peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan secara bersama, peraturan tersebut sedapat 

mungkin jelas sehubungan dengan sanksi atau hukum. Selain itu peraturan tersebut dapat 

diketahui secara luas oleh pegawai melalui buku pedoman, surat edaran yang ditempel di papan 

pengumuman, serta penjelasan secara lisan kepada pegawai-pegawai baru dan cara-cara lain 

yang sejenis. Dengan adanya kejelasan demikian, sehingganya dapat mendorong pegawai atau 

karyawan untuk mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah disepakati secara bersama.Dengan 

adanya upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat disiplin pengurus terus ditingkatkan. Sehingga 

akan dapat mendorong kinerja pengurus menjadi lebih baik dalam mengelola usaha-usaha 

koperasi. 

Di dalam usaha pengelolaan koperasi, kinerja pengurus juga sangat penting dan 

dibutuhkan, sehingga perlu adanya kesadaran sendiri dari masing-masing pengurus untuk 

meningkatkan kedisiplinan kerja sehingga nantinya dapat mendorong peningkatan kinerja 

pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus koperasi. 

Sementara tidak semua pengurus koperasi yang memiliki cara kerja atau kinerja yang baik dan 

sempurna. Masih banyak pengurus yang belum memiliki pengalaman yang mendalam dalam 

mengelola koperasi. Begitu pun dengan tingkat disiplinannya, tidak semu pengurus koperasi 

yang selalu berdisiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus 



koperasi yang baik secara maksimal. Sehingga sikap yang demikian harus ditanamkan sedini 

mungkin untuk melatih dan membiasakan pengurus dalam mengikuti aturan-aturan yang berlaku 

di koperasi. 

Namun demikian, kenyataan menunjukan bahwa banyak anggota yang tidak puas dengan 

kinerja pengurus sehingga banyak anggota yang pakum.Pengurus koperasi sebagai sumberdaya 

manusia juga merupakan asset utama koperasi yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari 

setiap aktifitas koperasi. Pengurus yang cakap mampu terampil belum menjamin kinerja yang 

baik apabila moral kerja dan kedisiplinan rendah, mereka baru bermanfaat dan mendukung 

terwujudnya tujuan organisasi jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi, mempunyai 

tanggung jawab yang tinggi, ketaatan, adanya kerjasama yang baik, prakarsa dan kepemimpinan. 

Di lain pihak kinerja yang diberikan oleh pengurus belum memberikan hasil yang memuaskan 

bagi anggota koperasi. 

Kinerja pegurus dapat kita liat melalui kualitas dan kuantitas kinerja pegurus koperasi. 

Kualitas dan kuantitas merupaka ukuran kinerja yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan untuk mengetahui kinerja dan hasil yang dicapai oleh koperasi, karena 

kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dijalankan adalah ketepatan waktu, 

kemampuan, keterampilan, memenuhi standar kerja, inisiatif, rajin, loyalitas, tanggung jawab 

dan kerjasama tim. Aktifitas koperasi simpan pinjam dan pengadaan barang.  

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 20 agustus 2018 di kecamatan Kota Baru 

Kota Jambi, terdapat 6 koperasi yang masih aktif serta masih berjalan pengurusnya. Berikut ini 

jumlah anggota dan pengurus koperasi yang aktif di kecamatan Kota Baru Kota Jambi.  

  



Tabel 1.1 Jumlah koperasi yang aktif di kecamatan Kota Baru Kota Jambi 

No. Nama Koperasi No. Badan Hukum Kelembagaan 

Anggota(orang) 

Pengurus 

1. Koperasi Pegawai 

Negeri Mekar 

Tani 

711/BH/XV 166 5 

2. Koperasi Simpan 

Pinjam BMT al 

Islah 

102/BH/KDK.56/X/1999 144 5 

3. Koperasi Serba 

Usaha Berkah 

Karya Mandiri 

92/BH.KOP/2006 403 5 

4. Koperasi Sukma 795/BH/XV 66 5 

5. Koperasi Serba 

Usaha Panca 

Bhakti 

790/BH/KDK.56/XV 120 5 

6. Koperasi 

Cempaka Wangi 

40/BH/KDK.56/IV/1999 81 5 

Sumber: Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut pada penguruskoperasi, kualitas kinerja pengurus 

Koperasi Simpan Pinjam BMT Al Islah, Koperasi Serba Usaha Berkah Karya Mandiri, Koperasi 

Sukma, Koperasi Serba Usaha Panca  Bhakti, Koperasi Cempaka Wangi tidak tidak semuanya 

baik meliputi ketepatan waktu, ketelitian, kemampuan dan keterampilan, kuantitas kinerja 

pengurus kurang memenuhi standar kerja dan pekerjaan rutin tidak terlaksana dengan cepat, 

tingkat kehandalan pengurus rendah dalam melakukan inisiatif (pengambilan keputusan), 

kurangnya loyalitas, tanggung jawab dan kerjasama tim pada pengurus. Pengurus koperasi belum 

bekerja optimal dan sungguh-sungguh, mereka bekerja asal jadi tidak memikirkan anggota 

koperasinya. Berbeda dengan koperasi Koperasi Pegawai Negeri Mekar Tani dan koperasi, 

Koperasi Serba Usaha Berkah Karya Mandiri, disiplin kerja pengurus dan kompetensi sudah 

berbeda dibandingkan dengan koperasi lainnya yang ada di kecamatan Kota Baru Kota Jambi, 

hal ini dapat dilihat dari masih adanya pengurus koperasi yang pekerjaan tidak terselesaikan 

sesuai dengan waktunya dan hasil kerjanya kurang memuaskan. 



Maka perlu adanya evaluasi dan instopeksi bagi pengurus untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam mengelola koperasi. Untuk menilai bagaimana kinerja, kompetensi dan disiplin 

pengurus itu sendiri, maka anggota koperasi dapat dijadikan alat untuk penilaian kerja, 

kompetensi dan disiplin pengurus koperasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “Hubungan Kompetensi dan Disiplin Pengurus dengan Kinerja Pengurus Koperasi 

Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang ada maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini ialah: 

1. Kompetensi pengurus dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar 

performance yang ditetapkan. 

2. Kemampuan pengurus rendah dalam menjalankan fungsi dan tugas koperasi. 

3. Pengurus koperasi yang pekerjaannya tidak terselesaikan tepat waktu. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada kenyataan banyak faktor yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam 

penelitian ini. Untuk membatasi permasalahan dalam melakukan penulisan skripsi ini, maka 

penulis membatasi hanya pada hubungan kompetensi, disiplin pengurus dan kinerja pengurus 

koperasi di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

1.4 Rumusan Masalah 



Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan batasan masalah, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat hubungan kompetensi pengurus dengan kinerja pengurus koperasi di 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

2. Apakah terdapat hubungan disiplin pengurus dengan kinerja pengurus koperasi di Kecamatan 

Kota Baru Kota Jambi. 

3. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi dan disiplin pengurus secara bersama dengan 

kinerja pengurus koperasi di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang di ajukan maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui hubungan kompetensi pengurus dengan kinerja pengurus koperasi di 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui hubungan disiplin pengurus dengan kinerja pengurus di Kecamatan Kota 

Baru Kota Jambi. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kompetensi dan disiplin pengurus secara bersama dengan 

kinerja pengurus koperasi di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a) Diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha pengembangan keilmuan, terutama untuk 

menambah pengetahuan  bagi penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

kompetensi, disiplin dan kinerja pengurus koperasi. 



b) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang perkoperasian, baik bagi 

penulis khususnya maupun bagi para pembaca umumnya. 

2.  Manfaat Secara Praktis 

a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi koperasi  di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi 

tentang kompetensi pengurus, disiplin pengurus dan kinerja pengurus koperasi di 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

 

1.7 Definisi Operasional 

1. Kompetensi pengurus adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup 

atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan 

atau tugas sesuai dengan standar performance yang ditetapkan. Adapun indikator 

kompetensi pengurus 1) pengetahuan, 2) keterampilan dan 3) sikap. 

2. Disiplin pengurus dalam penelitian ini adalah ketaatan dan kepatuhan pengurus koperasi 

dalam mengikuti segala aturan dan tata tertib serta disiplin yang ditunjukan terhadap 

aturan yang menyangkut waktu dan perbuatan yaitu: (1) disiplin terhadap waktu dan (2) 

disiplin terhadap perbuatan dan tingkah laku. 

3. Kinerja pengurus adalah suatu kemampuan atau unjuk kerja pengurus dalam menjalankan 

fungsi dan tugas-tugasnya yang di dasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

motivasi dalam meninghasilkan sesuatu. Adapun indikator untuk menilai kinerja 

pengurus adalah (1) Prestasi kerja, (2) Kejujuran, (3) Kerjasama, (4) Prakarsa, (5) 

Kepemimpinan.  

  



 


