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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai 

tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok 

orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota 

koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan 

dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan 

bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.  

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan perbaikan-perbaikan 

diberbagai sektor pembangunan sebagai usaha dalam pencapaian tujuan Negara yang 

tercantum dalam UUD 1945 alenia ke IV yaitu memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat baik oleh pemerintah, maupun organisasi pemerintah. Program-program 

tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah koperasi. Koperasi 

merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan 

bukan sebagai alternatif terakhir. Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
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No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah 

sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  

Dalam perakteknya terdapat banyak jenis-jenis koperasi. Pendirian jenis 

koperasi tidak lepas dari keinginan anggota koperasi tersebut. Oleh karena itu salah 

satu tujuan berdirinya koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para 

anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi 

memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda.  

Primkoppol Polres Sukabumi Kota merupakan salah satu Koperasi yang 

mempunyai andil besar terhadap kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini disamping 

memasarkan produk barang-barang dan jasa juga terdapat simpan pinjam untuk para 

anggotanya.  

Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama dan 

dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha 

dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan 

mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus 

mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan 

kemampuan koperasi pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya 

jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.  
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Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam buku laporan rapat anggota tahunan 

(RAT) Primkoppol Polres Kota Sukabumi tahun buku 2016, usaha simpan pinjam 

yang dijalankan pada Primkoppol Polres Sukabumi Kota pada umumnya sangat 

membantu anggota koperasi, karena koperasi ini memberikan bunga yang sangat 

rendah bagi anggota yang melakukan pinjaman dibandingkan melakukan pinjaman 

pada Bank. Bunga yang diberikan oleh koperasi ini sebesar 1 % dan para anggota 

meminjam untuk dipergunakan secara konsumtif.  

Berdasarkan data umum yang diperoleh dari laporan rapat anggota tahunan 

(RAT) koperasi tahun 2016, tercatat berjumlah 847 orang, yang terdiri dari Polri 804 

orang dan PNS 43 orang, seperti dalam table berikut : 

Tabel 1.1 

Perubahan Anggota Yang Keluar Dan Masuk Tahun 2016 

NO ANGGOTA AWAL MASUK KELUAR JUMLAH 

1 POLRI 802 49 47 804 

2 PNS 43 - - 43 

JUMLAH 845 49 47 847 
Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan 2016 

Dari jumlah anggota tersebut sampai dengan per 31 Desember 2016, 

perkembangan unit usaha simpan pinjam pada koperasi primkoppol polres sukabumi 

kota selama tahun 2015 dan 2016 terdapat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Unit Usaha Simpan Pinjam 

NO URAIAN TH 2015 TH 2016 +/- 

1 Jumlah Anggota yang 
dilayani 

708 692 -16 

2. Modal yang dikelola 6.565.934.465 7.539.661.740,- +973.727.275,- 

3. Volume Pinjaman 6.057.467.552,- 5.873.942.439,- -183.525.113,- 

4. Sisa Pinjaman 4.646.778.937,- 4,498.685.160,- +89.043.529,- 

5. Perolehan SHU 364.533.583,- 386.930.477,- +22.396. 894 
Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2016 

Berdasarkan pada tabel diatas terdapat penurunan jumlah anggota yang 

dilayani untuk diberikan pinjaman dibandingkan dengan tahun 2015 yang disebabkan 

oleh tidak lengkap persyaratan administrasi yang tidak lengkap sehingga volume 

penjualan pun mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2015 dengan 

demikian produktivitas koperasi yang yang dihubungkan dengan efektivitas kredit 

yang mendukung terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU) mengalami penurunan 

di bandingkan dengan tahun 2016. 

Produktivitas dalam koperasi merupakan ukuran sejauh mana koperasi 

menggunakan sumber daya dan dana untuk memperoleh pendapatan. Produktivitas 

koperasi juga dapat dilihati dari tingkat efesiensi penggunaan sumber-sumber 

organisasi seperti penggunaan modal. Selain itu produktivitas juga dapat dilihat dari 

pertumbuhan koperasi. Pertumbuhan koperasi tersebut seperti peningkatan kuantitas 

asset usaha, jasa, perolehan pendapatan, peningkatan volume transaksi dan partisipasi 

anggota. 
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Tingkat produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat 

hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya 

diperlukan analisis laporan koperasi. Analisis laporan ini merupakan bagian dari 

laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan ini berisikan tentang tata kehidupan 

koperasi. Laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi 

produktivitas koperasi. 

Sebuah koperasi dapat dikatakan berhasil atau sukses apabila mampu 

meningkatkan produktivitas organisasi koperasi itu sendiri. Anggota bisa 

menciptakan nilai tambah jika mereka melakukan kegiatan simpan pinjam pada 

koperasinya, semakin sering anggota melakukan kegiatan simpan pinjam maka 

semakin besar nilai tambah yang yang diperoleh kopeasi. Agar koperasi memiliki 

produktivitas yang baik, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya khususnya 

dalam simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam yang efektif dan berjalan dengan 

lancar, dalam hal ini semakin baik efektivitas kredit dalam kegiatan simpan pinjam 

pada koperasi maka semakin besar kemampuan koperasi dalam meningkatkan 

produktivitas organisasinya. Jadi hubungan antara koperasi simpan pinjam, 

efektivitas kredit dan produktivitas koperasi adalah hubungan yang saling 

mempengaruhi  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh simpan pinjam 

dan efektivitas kredit dalam meningkatkan produktifitas koperasi. Dan hasil penilitian 

ini diwujudkan dalam sebuah skripsi dengan judul “PENGARUH SIMPAN 
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PINJAM DAN EFEKTIVITAS KREDIT DALAM MENINGKATKAN 

PRODUKTIVITAS PADA KOPERASI PRIMKOPPOL POLRES SUKABUMI 

KOTA”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Secara umum kegiatan koperasi baik ditinjau dari aspek kelembagaan, aspek 

keuangan maupun aspek usahanya dapat berjalan dengan baik namun pelaksanaanya 

masih menghadapi berbagai permasalan, berdasarkan hal tersebut penulis merasa 

perlu mengidentifikasikan masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah 

sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang 

dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan permaslahan sebagai 

berikut : 

1. Adanya persaingan usaha yang semakin ketat. 

2. Adanya anggota yang mengajukan pinjaman tidak terlayani akibat sisa gaji 

bersihnya tidak bias mencukupi angsuran tiap bulannya.  

3. Adanya anggota yang mengajukan pinjaman khusus tidak bisa terlayani karena 

jaminan/agunan tidak memenuhi ketentuan.  

4. Masih adanya anggota untuk mendapatkan pinjaman mencoba memanipulasi 

data dengan membesarkan gaji.  

 

1.3 Rumusan Masalah 



7 
 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah diatas, penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh simpan pinjam dalam meningkatan produktivitas koperasi 

Primkoppol Polres Sukabumi Kota? 

2. Bagaimana  pengaruh efektifitas kredit dalam meningkatan produktivitas 

koperasi Primkoppol Polres Sukabumi Kota? 

3. Bagaimana pengaruh simpan pinjam dan efektifitas kredit dalam meningkatan 

produktivitas koperasi Primkoppol Polres Sukabumi Kota? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh simpan pinjam dalam meningkatan 

produktivitas koperasi Primkoppol Polres Sukabumi Kota 

2. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas kredit dalam meningkatan 

produktivitas anggota koperasi Primkoppol Polres Sukabumi Kota  

3. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh simpan pinjam dan efektifitas kredit 

dalam meningkatan produktivitas koperasi Primkoppol Polres Sukabumi 

Kota. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu secara praktis dan secara teoritis. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
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1.5.1 Kegunaan Praktis  

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini dijadikan sebagai sarana uji kemampuan penulis dalam 

menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

b. Penelitian ini memberikan pengalaman berharga karena penulis dapat 

mengetahui secara langsung mengenai simpan pinjam dan efektifitas kredit 

terhadap peningkatan kesejahtraan. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan 

sumber pemikiran yang bermanfaat dalam bidang disiplin ilmu ekonomi khususnya 

ilmu akuntansi sektor publik. 

3. Bagi Koperasi Primkoppol Polres Sukabumi Kota 

Bagi Koperasi Primkoppol Polres Sukabumi Kota penelitian ini dapat 

dijadikan perbaikan pengelolaan koperasi khususnya dalam hal pengelolaan simpan 

pinjam dan pemeberian kredit kepada anggota koperasi.   

5.1.2 Kegunaan Teoritis  

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi disiplin ilmu 

akuntansi pada khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya. Penulis juga 



9 
 

berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu peningkatan simpan pinjam dan 

efektivitas kredit yang dapat memicu peningkatan sisa hasil usaha (SHU) yang 

sekaligus dapat meningkatkan kesejahtraan bagi anggota koperasi.  

 


