
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hokum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Bagian pertama pasal 1 

ayat 1 UU No 25 tahun 1992). 

Koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat, diharapkan mampu 

meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi 

sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat indonesia, 

sejalan dengan nilai yang terandung dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 

Berbeda halnya dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada seperti bank, 

multifinance, baik yang negeri maupun swasta atau konvensional, koperasi lahirdan ada atas 

semangat kekeluargaan yang ada yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa koperasi lebih mengejar pada kesejateraan yang sama antar sesama 

anggota yang ada. Jauh berbeda halnya dengan lembaga keauangan seperi bank dimana bank 

lebih mengejar profit atau keuntungan.  

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 

berdasarkan atas azas kekeluargaan.Manfaat koperasi bagi masyarakat adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, memberikan kemudahan berwirausha, 

dan memberikan kesempatan agar masyarakat dapat berperan serta bergotong royong sebagai 

anggota koperasi. Di dalam Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

pasal 3, dinyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 
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nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju. Adil dan makmur berlandaskan 

pancasila dan UUD 1945. 

Menurut Anoraga dan Widiyanti (2007: 111) partisipasi anggota dapat di ukur dari 

kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara 

bertanggung jawab. Menurut Ropke (dalam Subiyanto, Tacobus, Sudaryono, 2015: 81 ) 

partisipasi anggota koperasi ditandai oleh adanya hubungan “identity”. Partisipasi akan 

terwujud jika pelayanan yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan kebutuhan anggota. 

Partisipasi anggota dapat meliputi aspek-aspek :partisipasi anggota dalam kontribusi dan 

mobilisasi sumber daya, partisipasi anggota dalam pembuatan keputusan (pemecaha, 

pelaksanaa, dan evaluasi). Partisipasi anggota (share) dalam benefit. Ketiga aspek tersebut 

saling berhubungan dan akan menentukan dalam berpartisipasi. Partisipasi dapat dianggap 

sebagai proses dengan mana anggota menentukan/ mengimplementasikan ide-ide.  

Adanya partisipasi aktif dari anggota, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan 

usaha koperasi. Perkembangan usaha sangat penting untuk memperoleh pendapatan yang 

tinggi yang nantinya akan memperkuat modal dan usaha koperasi itu sendiri. Berbagai usaha 

koperasi dalam meningkatkan kualitas usahanya antara lain melalui pendidikan, kursus-

kursus, pengarahan, penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

dan menyempurnakan organisasi koperasi. 

Partisipasi anggota memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan 

koperasi. Apabila setiap anggota koperasi tidak ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap 

usaha koperasi maka koperasi tersebut akan sulit berkembang di era persaingan ekonomi 

yang semakin ketat ini. Rendahnya partisipasi dirasakan juga pada Koperasi simapan pinjam 

Azzahra. 

Partisipasi anggota dalam berkoperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

citra koperasi, kinerja pengurus, loyalitas anggota, motivasi anggota dalam berkoperasi, 



keterampilan manajerial pengurus, pengetahuan anggota tentang koperasi, pendidikan 

perkoperasian, dan kualitas pelayanan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi 

anggota, faktor yang terpenting adalah pendidikan perkoperasian anggota. Pendidikan 

koperasi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat agar para 

anggota, perangkat organisasi koperasi seperti pengurus, badan pemeriksa dan dewan 

penasehat, termasuk staf karyawan koperasi sehingga mereka sadar akan ideology koperasi, 

praktek usaha dan metode kerjanya. Dilain pihak latihan koperasi orientasinya pada kerja 

dengan maksud untuk memperbaiki keahlian pekerja sehingga dapat lebih mampu dalam 

melaksanakan pekerjaannya. (dalam Sudarsono dan Edilius, 2010: 86 ) 

Menurut Widiyanti (1991: 69) partisipasi anggota yang paling kongkrit dalam koperasi 

sebagai organisasi ekonomi adalah ikut membiayai koperasinya melalui simpanan 

anggota.Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, melakukan wawancara dengan 

kepala pengurus koperasi bahwa pendidikan perkoperasian anggota Azzahra belum di 

kategori baik karena adanya permasalahan dalam kredit pinjaman anggota.Namun salah satu 

program kegiatan yang dilakukan adalah mengikutkan anggota dan pengurus dalam 

pendidikan dan pelatihan secara internal dan eksternal untuk meningkatkan kemampuan 

dalam berkoperasi. Selain itu pengurus juga menyiapkan bahan pembinaan perangkat 

organisasi (anggota, pengurus, pengawas) untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan kinerja 

koperasi. Selain melihat faktor pendidikan perkoperasian, faktor lain yang juga berpengaruh 

untuk meningkatkan partisipasi anggota yaitu kredit pinjaman anggota. 

Koperasi kredit memberi pelayanan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan 

dibayar kembali secara angsuran atau cicilan dengan bunga yang serendah mungkin, sehingga 

tidak memberatkan anggota. Modal koperasi ini didapatkan dari simpanan para anggota. 

Hasil simpanan tersebut dapat dipinjamkan kepada para anggota yang membutuhkan oleh 

karena itu koperasi kredit disebut juga koperasi simpan pinjam. 



Koperasi Azzahra merupakan koperasi primer yang beranggotakan karyawan/karyawati 

dengan anggota 178 orang. Pada mulanya pada awal berdiri koperasi Simpan Pinjam Pinjam 

Azzahra tahun 2013 menurut wawancara dan dokumen dengan pengurus terbentuknya 

koperasi Azzahra berjumlah 103 anggota. Setelah melalui rapat anggota maka pada tanggal 

26 Desember 2013 Koperasi Azzahra di syahkan sebagai Koperasi yang berbadan hukum 

dengan nomor registrasi: 06/BH/VI.10/DISKOPDAN UMKM/2013 yang beralamat di 

Perumahan Aurduri I blok ERt 16 Kel. Penyengat Rendah.  

Berdasarkan observasi awal perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Azzahra selama 

tahun 2014 hingga 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data  Perkembangan Jumlah Anggota, Simpanan  Wajib, Simpanan Pokok, 

dan Simpanan Sukarela Koperasi Simpan Pinjam Azzahra Periode Tahun 

2014-2018. 

Tahun Jumlah 

Anggota 

Simpanan 

wajib 

Simpanan 

Pokok 

Simpanan 

Sukarela 

Jumlah 

Simpanan 

2014 122 19.275.000 1.100.000 6.535.000 26.910.000 

2015 136 34.665.000 1.430.000 7.790.000 43.885.000 

2016 153 34.939.100 1.520.000 7.855.000 44.314.100 

2017 196 25.894.000 1.260.000 5.360.000 32.514.000 

2018 178 20.021.000 830.000 5.025.000 25.876.000 

Sumber: Laporan RAT Koperasi Azzahra 

Dalam table di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota tahun 2014 hingga 2017 

cenderung naik dan pada tahun 2018 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan namun 

simpanan wajib mengalami penurunan termasuk simpanan sukarela. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Menurut Edilius 

(1992: 71) simpanan pokok sebagai modal utama koperasi adalah simpanan yang besarnya 

sama diwajibkan kepada calon anggota saat hendak masuk menjadi anggota koperasi, 

simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam 



waktu dan kesempatan tertentu, sedangkan simpanan sukarela merupakan suatu jumlah 

tertentu dalam nilai uang yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh anggota atau bukan 

anggota atas kehendak sendiri.  

Selain itu kurangnya partisipasi anggota ini dapat kita lihat dalam memanfaatkan jasa 

pelayanan di koperasi simpan pinjam Azzahra. 

Tabel 1.2 Data Perkembangan Jumlah Anggota yang Meminjam dan Jumlah dan 

Jumlah Pinjaman Pinjaman Anggota Koperasi Azzahra Provinsi Jambi 

Periode Tahun 2014-2018 

Tahun Jumlah Anggota Anggota yang 

meminjam 

Pinjaman anggota 

2014 122 55 90.350.000 

2015 136 45 116.820.000 

2016 153 64 130.172.000 

2017 196 64 146.364.000 

2018 178 47 90.250.000 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa anggota koperasi yang meminjam dana 

koperasi terus berkurang namun ditahun 2017 anggota yang meminjam dana koperasi 

mengalami penetapan pada tahun 2016 hingga 2017, namun ditahun 2018 anggota koperasi 

yang meminjam dana koperasi mengalami penurunan kembali. Hal ini tentu saja akan 

mempengaruhi jumlah pinjaman anggota setip tahunnya dan tentu saja akan mempengaruhi 

sisa hasil usaha koperasi. 

 

Tabel 1.3 Data Perkembangan Partisipasi Anggota dalam Membayar Kredit Pinjaman 

Jasa Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Azzahra Periode Tahun 2014-2018 

Tahun Anggota 

yang 

meminjam 

Jumlah 

Anggota yang 

Membayar 

Lunas  

Pinjaman 

Jumlah 

Anggota yang 

Tidak 

Membayar 

Lunas 

Jumlah 

Anggota 

yang Tidak 

Membayar 

Sisa 

Piutang 

SHU 

2014 55 29 23 3 30.693.40 5.866.000 

2015 45 30 11 4 45.488.80 10.639.80 



2016 64 24 33 7 65.555.40 10.419.68 

2017 64 22 34 10 73.433.60 10.192.75 

2018 47 18 16 13 51.435.50 6.974.037 

 

Table 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2018 jumlah anggota yang 

tidak membayar lunas setiap tahunnya mengalami naik turun. Namun jumlah anggota yang 

tidak membayar pinjaman setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini terjadi dikarenakan 

adanya anggota yang tidak mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan dana pinjaman, 

serta ada juga anggota yang kabur setelah mendapatkan dana pinjaman dan hal ini diiringi 

keluarnya anggota tersebut dalam anggota koperasi.  

 Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian pada 

koperasi simpan pinjam azahra untuk mengetahui apakah pendidikan Koperasi dan kredit 

Pinjaman Anggota Terhadap Partisipasi Anggota. Maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh pendidikan koperasi dan kredit pinjaman anggota, terhadap partisipasi anggota 

pada koperasi simpan pinjam Azzahra”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh pendidikan koperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi 

simpan pinjam Azzahra.  

2. Apakah terdapat pengaruh kredit pinjaman anggota terhadap partisipasi anggota Koperasi 

simpan pinjam Azzahra.  

3. Apakah terdapat pengaruh pendidikan koperasi dan kredit pinjaman anggota terhadap 

partisipasi anggota Koperasi simpan pinjam Azzahra.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 



 Sesuai masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan koperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi 

simpan pinjam Azzahra.  

2. Untuk mengetahui pengaruh kredit pinjaman anggota terhadap partisipasi anggota 

Koperasi simpan pinjam Azzahra.  

3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan koperasi dan kredi pinjaman anggota terhadap 

partisipasi anggota Koperasi simpan pinjam Azzahra. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Mengingat keterbatasan penulis dari segi waktu, biaya dan tenaga maka penulis 

menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Partisipasi dalam penelitian ini adalah partisipasi Koperasi simpan pinjam Azzahra.  

2. Pendidikan koperasi dalam penelitian ini adalah pendidikan Koperasi simpan pinjam 

Azzahra.  

3. Kredit pinjaman anggota dalam penelitian ini adalah kredit pinjaman anggota Koperasi 

simpan pinjam Azzahra. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca 

tentang perkoperasian dan dapat dijadikan referensi penelitian tentang pengaruh pendidikan 

koperasi dan kredit pinjaman anggota terhadap partisipasi anggota koperasi. 

2. Manfaat praktis 



Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan informasi 

terutama bagi Koperasi simpan pinjam Azzahra. 

 

1.6 Definisi Operasional 

1. Pendidikan Koperasi 

Menurut Sudarsono dan Edilius (2010: 171) Pendidikan koperasi pada dasarnya 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat agar para anggota, perangkat organisasi 

koperasi seperti pengurus, badan pemeriksa dan dewan penasihat, termasuk staf karyawan 

koperasi sehingga mereka sadar akan ideology koperasi, prakek usaha dan metode kerjanya. 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator pendidikan perkoperasian 

yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) Menanamkan pengetahuan koperasi 

dan hal-hal yang berkaitan kepada para anggota dan masyarakat, b) Meningkatkan pengertian 

yang lebih baik tentang asas dan sendi-sendi dasar koperasi, cita cita koperasi, teknik 

koperasi, praktik dan kegiatan usaha koperasi, c) Membangun citra koperasi yang baik 

dikalangan anggota dan warga masyarakat umumnya, d) Meningkatkan peran serta anggota 

dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi, e) Meningkatkan produksi, 

pengelolaan dan pemasaran di segala bidang usaha, f) Meningkatkan taraf hidup para anggota 

dan masyarakat, g) Meningkatkan kemampuan memimpin organisasi dan usaha koperasi, h) 

Meningkat dukungan koperasi terhadap kebijaksanaan pemerintah dan pembangunan 

ekonomi dan sosial sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 33 UUD 1945 beserta 

penjelasannya, i) Membangun koperasi yang tangguh dan kokoh. 

2. Kredit Pinjaman Anggota 

  Menurut Kasmir (2012: 122) untuk melakukan kegiatan usaha, mulai dari berdiri 

sampai dengan berjalan, dibutuhkan sejumlah dana. Kebutuhan dana dapat diperoleh dari 

modal sendiri atau modal pinjaman. Menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (2007: 1) kredit 



diberikan oleh lembaga-lembaga kredit baik bank maupun non bank. Semua pemberi kredit, 

mengharapkan kredit yang diberikannnya, dapat dipergunakan secara maksimal manfaatnya 

oleh para debitur. Dengan demikian maka pemberian kredit tersebut tidak memberatkan 

debitur, meskipun ada kewajiban membayar bunga. 

3. Partisipasi Anggota 

 Menurut Anoraga dan Widiyanti (2007: 115), “pengukuran partisipasi anggota 

berkaitan dengan peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan”. 

Indikator partisipasi anggota yaitu memberikan kontribusi keuangan pada koperasi, 

mengambil bagian dalam menetapkan tujuan koperasi, memanfaatkan potensi yang telah 

disediakan koperasi dalam menunjang kepentingannya, a) Partisipasi dalam pengambilan 

keputusan dalam rapat anggota (kehadiran, keaktifan, dan penyampaian/mengemukakan 

pendapat/ saran/ ide/ gagasan/ kritik bagi koperasi), b) Partisipasi dalam kontribusi modal 

(dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, 

jumlah dan frekuensi menyimpan simpanan, penyertaan modal), c) Partisipasi dalam 

pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan 

layanan dari setiap unit usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha 

yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau penjualan barang maupun jasa yang 

dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara pengambilan,  bentuk transaksi, waktu layanan), d) 

Partisipasi dalam pengawasan koperasi (dalam menyampaikan kritik, tata cara penyampaian 

kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha koperasi).  

 

 

 

 

 


