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ABSTRAKSI 
 

Mahmudah, Aqidatul Izza. 2013. Analisis Kinerja Koperasi Yang berjatidiri (Studi 
Kasus Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita, Malang, Jawa timur). 
Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Brawijaya. Prof. Dr. Maryunani, SE.,MS. 

 
Koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia yang memiliki peranan 

penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun dalam prakteknya 
hingga kini masih belum dirasakan manfaat yang signifikan dari koperasi. Jumlah 
koperasi yang terus meningkat tidak mengindikasikan adanya peningkatan kualitas 
koperasi. Hingga kini koperasi di Indonesia masih identik dengan badan usaha dengan 
skala ekonomi kecil. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia 
dan Singapura perkembangan koperasi di Indonesia jauh tertinggal. Sampai saat ini 
belum ada satupun koperasi di Indonesia yang masuk ke dalam daftar 300 koperasi 
terbaik di dunia maupun di Asia Tenggara. Permasalahan yang dihadapi koperasi 
beragam mulai dari kasus penyimpangan jatidiri koperasi hingga lemahnya daya saing 
koperasi yang menyebabkan koperasi sulit berkembang dibandingkan dengan badan 
usaha lain. Hal ini sangat disayangkan mengingat kinerja ekonomi dan jatidiri koperasi 
merupakan faktor penting yang harus dimiliki sebuah koperasi untuk maju dan 
berkembang. 

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja koperasi namun 
tetap dalam koridor jatidirinya dengan mengambil studi kasus pada Koperasi Serba 
Usaha Setia Budi Wanita, Malang, Jawa timur. Analisis ini menggunakan metode 
Development Ladder Assessment yang diperkenalkan oleh Canadian Co-operative 
Assosiation sebagai alat analisis yang efektif dan cepat untuk mengukur kelembagaan 
sebuah koperasi. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan analisis indeks 
jatidiri Daniel Cote dan Diagram model kisi-kisi dari ICA ROAP. Data yang digunakan 
berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara diskusi dan data sekunder 
berupa dokumen-dokumen yang terkait pada koperasi. Hasil analisis DLA 
menunjukkan bahwa kinerja Koperasi Setia Budi Wanita sacara umum baik. 
Sedangkan dari hasil analisis indeks jatidiri Daniel Cote dan Diagram model kisi-kisi 
ICA ROAP menunjukkan bahwa penerapan jatidiri pada Koperasi Setia Budi Wanita 
baik namun kurang dalam upaya mengembangkan daya saingnya. 
 
Kata Kunci: Jatidiri koperasi, Kinerja ekonomi koperasi, DLA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia, hal ini 

mengindikasikan bahwa koperasi memiliki peranan penting dalam membangun 

perekonomian nasional. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 pada Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dengan begitu, koperasi seharusnya 

menjadi tonggak bagi bangkitnya perekonomian nasional.  

Terkait dengan hal tersebut, koperasi memiliki tugas utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan anggota secara khusus 

seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, 

serta sebagai sarana untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat 

khususnya anggota koperasi. Selain itu, sebagai sokoguru perekonomian nasional 

koperasi seharusnya lebih unggul dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Namun 

dalam prakteknya masih belum dirasakan dampak yang signifikan akan manfaat 

koperasi. Bahkan bila dibandingkan dengan badan usaha lain seperti BUMN dan 

BUMS, perkembangan koperasi seakan jauh tertinggal. Hal ini dikuatkan dengan citra 

koperasi yang masih identik dengan badan usaha yang bergerak dalam skala ekonomi 

kecil. 

Jumlah koperasi di Indonesia memang terus meningkat dari tahun ke tahun, 

namun hal tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas koperasi bahkan 

jumlah koperasi yang tidak aktif pun turut meningkat. 
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Tabel 1.1 : Data Perkembangan Koperasi Di Indonesia Tahun 2005-2012 

No. Tahun Koperasi  

Jumlah Aktif Kenaikan 

(%) 

Tidak 

Aktif 

Kenaikan 

(%) 

1. 2005 134.963 94.818 - 40.145 - 

2. 2006 141.326 98.944 4,4 42.382 5,6 

3. 2007 149.793 104.999 6,1 44.794 5,7 

4. 2008 154.964 108.930 3,7 46.034 2,8 

5. 2009 170.411 120.473 10,6 49.938 8,5 

6. 2010 177.482 124.855 3,6 52.627 5,4 

7. 2011 188.181 133.666 7,1 54.515 3,6 

8. 2012 194.295 139.321 4,2 54.974 0,8 

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM RI, 2012 

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah 

koperasi dari tahun ke tahun namun jumlah koperasi yang tidak aktif pun turut 

bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat 

akan peran dan manfaat koperasi. Jika kondisi ini berlanjut maka peningkatan jumlah 

koperasi tidak akan ada artinya bagi perekonomian Indonesia bahkan menurut Suroto 

(2012) hal ini justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia sendiri. 

 Sementara itu, kinerja koperasi dari segi usaha dapat dilihat dari beberapa 

indikator seperti peningkatan jumlah anggota, modal, volume usaha, dan SHU. 

Perkembangan kinerja koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel 

berikut. 
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Tabel 1.2 : Data Perkembangan Kinerja Koperasi di Indonesia Tahun 2005-2012 
 

No. 

 

Tahun 

Jumlah 

Anggota 

(Orang) 

Modal 

Sendiri (Rp. 

Juta) 

Modal Luar 

(Rp. Juta) 

Volume Usaha 

(Rp. Juta) 

SHU (Rp. 

Juta) 

RAT 

(Unit) 

1. 2005 27.286.784 14.836.208,06 18.179.195,39 40.831.693,56 2.198.320,31 45.508 

2. 2006 27.776.133 16.790.860,53 22.062.212,00 62.718.499,78 3.216.817,65 46.057 

3. 2007 28.888.067 20.231.699,45 23.324.032,14 63.080.595,81 3.470.459,45 48.262 

4. 2008 27.318.619 22.560.380,03 27.271.935,23 68.446.249,39 3.964.818,55 47.150 

5. 2009 29.240.271 28.348.727,78 31.503.882,17 82.098.587,19 5.303.813,94 58.534 

6. 2010 30.461.121 30.102.013,90 34.686.712,67 76.822.082,40 5.622.164,24 55.818 

7. 2011 30.849.913 35.794.284,64 39.689.952,51 95.062.402,21 6.336.480,97 58.004 

8. 2012 33.869.439 51.422.621,07 51.403.537,20 119.182.690,08 6.661.925,53 65.986 

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM RI, 2012 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota koperasi semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan jumlah koperasi, namun pertumbuhan koperasi 

masih belum merata di setiap daerah di Indonesia. Dari segi modal, rata-rata modal 

koperasi masih berasal dari modal luar, padahal peningkatan pada modal luar dapat 

menambah tunggakan bagi koperasi sendiri. Selain itu, dari jumlah koperasi yang aktif 

rata-rata hanya 46% koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap 

tahunnya. Padahal fungsi RAT dalam koperasi sangat penting, mengingat Rapat 

Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.  

Untuk meningkatkan fungsi koperasi di Indonesia, pemerintah seharusnya tidak 

hanya meningkatkan kuantitas/jumlah koperasi, tetapi juga dengan meningkatkan 

kualitas kinerja koperasi. Kualitas kinerja koperasi mencakup segi usaha dan segi 

kelembagaan koperasi. Dari segi usaha, koperasi harus mampu meningkatkan daya 

saingnya terutama pada era globalisasi seperti saat ini. Sehingga manfaat koperasi 

dapat dirasakan secara signifikan bagi seluruh masyarakat, khususnya anggota 

koperasi. Sedangkan dari segi kelembagaan, kegiatan operasional koperasi tidak 

boleh lepas dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya, karena hal tersebut 

merupakan jatidiri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain. Oleh 
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karena itu, setiap koperasi diharuskan untuk dapat meningkatkan kinerja ekonominya 

namun tetap dalam koridor jatidirinya. 

Namun sayangnya, hingga saat ini masih belum banyak koperasi-koperasi di 

Indonesia yang mampu untuk mencapai kedua hal tersebut yakni meningkatkan kinerja 

ekonomi sekaligus mempertahankan jatidirinya sebagai koperasi. Bahkan belum ada 

satupun koperasi-koperasi di Indonesia yang berprestasi dalam kancah internasional. 

Hal ini sangat ironi mengingat Indonesia menempatkan koperasi sebagai sokoguru 

perekonomiannya.  

Perkembangan koperasi di Indonesia memang masih sangat jauh tertinggal 

dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia bahkan dengan negara 

tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia yang 

merupakan koperasi perbankan syariah di Malaysia telah masuk ke dalam daftar 

koperasi berprestasi di negara sedang berkembang versi ICA Developing 300 Project 

dan menempati peringkat ke 4 pada tahun 2005. Begitu pula dengan Singapura, yang 

berhasil menempati peringkat 180 untuk koperasi asuransi NTUC Income pada tahun 

2005 dan peringkat ke 218 untuk koperasi konsumsi Fairprice pada tahun 2010 dalam 

daftar Global 300 ICA (Djohan, 2009). 

 Sedangkan koperasi Indonesia sendiri masih belum pernah masuk ke dalam 

daftar 300 koperasi terbaik di dunia bahkan di Asia Tenggara. Indonesia masih 

memiliki lima koperasi berkelas internasional (Malau, 2012). Bila dibandingkan dengan 

jumlah koperasi yang mencapai 194.295 unit pada tahun 2012, angka tersebut masih 

sangat kurang. Meskipun jumlah koperasi terus meningkat namun pemerintah juga 

perlu memonitor kualitas kinerja koperasi, sehingga kontribusi koperasi terhadap 

perekonomian nasional dapat meningkat.  
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Namun sayangnya, banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh 

koperasi-koperasi di Indonesia untuk maju dan berkembang. Menurut Nasution (2008), 

kendala utama yang dihadapi koperasi untuk dapat tumbuh besar adalah kemauan 

para anggotanya yang masih lemah, baik dalam disiplin maupun kemampuan mencari 

laba. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan dikutip dalam suara pembaruan 

(2012) berpendapat bahwa Koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) harus 

memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 

mendongkrak produktivitas serta kinerja koperasi/UKM. Untuk itu, pelatihan dan 

pembinaan terhadap anggota koperasi khususnya pada bidang TIK perlu dilakukan 

secara berkala untuk mendukung kinerja dan perkembangan koperasi.  

 Selain itu, rendahnya kualitas SDM, kesulitan untuk mengembangkan modal, 

rendahnya kualitas teknologi, serta lemahnya akses terhadap pasar juga menjadi 

hambatan untuk mendorong iklim usaha pada koperasi (Subandi, 2008). Sementara 

menurut Al Idrus (2007) terdapat beberapa kendala yang dihadapi koperasi di 

Indonesia selama puluhan untuk berkembang, yang mencakup kendala internal dan 

kendala eksternal. Kendala internal berupa kelangkaan sumberdaya profesional, 

keterbatasan modal sendiri, dan masih rendahnya kesadaran berkoperasi di kalangan 

anggota. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi koperasi di antaranya adalah 

perbedaan presepsi tentang peran koperasi dalam proses pembangunan nasional di 

antara para pemegang kebijakan dan pelaku ekonomi, perhatian lembaga keuangan 

yang masih rendah terhadap koperasi, iklim usaha yang kurang kondusif bagi kegiatan 

koperasi, serta aturan-aturan yang mempersulit ruang gerak koperasi. 

Akan tetapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi Indonesia 

bukan hanya dari segi perkembangan kinerja ekonomi saja, tetapi juga bagaimana 

koperasi dapat mempertahankan jatidirinya. Koperasi memiliki tujuan utama 
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mensejahterakan anggotanya dan masyarakat secara umum dengan nilai-nilai 

kekeluargaan dan tolong-menolong. Namun beberapa koperasi ditemukan telah 

menyimpang dari jatidirinya. Salah satu bentuk kasus penyimpangan jatidiri koperasi 

terjadi di Jawa Tengah, di mana banyak koperasi yang memberikan pinjaman dana 

dengan bunga tinggi sehingga menyengsarakan masyarakat (Sudibyo, 2012). Hal 

tersebut sudah tentu melanggar prinsip-prinsip dasar koperasi di mana anggota 

sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa seharusnya dapat melakukan pengendalian 

secara demokratis dan ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan 

yang dilaksanakan dalam koperasi. 

Selain itu, contoh kasus penyimpangan jatidiri lainnya terjadi di Malang, di 

mana banyak koperasi yang bangkrut karena tidak menjalankan mekanisme koperasi 

sesuai dengan aturan perundang-undangan, seperti lemahnya laporan neraca dan 

asetnya serta tidak mampu menggelar Rapat Anggota Tahunan (Oktavia, 2012). 

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian No. 17/2012 Rapat Anggota Tahunan 

seharusnya digelar minimal satu kali dalam setahun. Hal ini menyangkut pentingnya 

fungsi RAT sebagai pemegang keputusan tertinggi dan sebagai laporan 

pertanggungjawaban dari para pengurus koperasi sehingga kinerja koperasi dapat 

dipantau oleh anggota. 

Menurut Soedjono (2007) banyaknya penyimpangan jatidiri koperasi di 

Indonesia berawal sejak berdirinya organisasi koperasi yang kurang sesuai dengan 

definisi, nilai, dan prinsip-prinsipnya. Koperasi-koperasi di Indonesia memang mungkin 

banyak yang berhasil dalam usahanya tetapi gagal dalam mempertahankan jatidiri 

koperasi. Salah satu penyebabnya adalah dari pendidikan yang salah atau tidak 

memadai, sehingga banyak anggota koperasi yang tidak menyadari kedudukannya 
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sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa dalam koperasi bahkan tidak jarang bila 

terdapat ketua koperasi yang melanggar prinsip-prinsip koperasi dan bertindak otoriter. 

Untuk itu, dalam penelitian ini akan dianalisis lebih dalam mengenai apakah 

kinerja koperasi di Indonesia sudah berjatidiri atau layak dinyatakan berjatidiri, dengan 

mengambil studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita yang berada di 

kota Malang, Jawa Timur. Perkembangan koperasi di kota Malang sendiri cukup baik. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari tabel perkembangan koperasi di Kota Malang berikut. 

Tabel 1.3 : Data Perkembangan Koperasi  Di Kota Malang Tahun 2008-2011 
 

Uraian 2008 2009 2010 2011 
Rata-
Rata 

Koperasi (unit) 651 684 731 742 702 

Anggota (orang) 61.056 62.627 69.093 70.456 65.808 

Karyawan  (orang) 1.025 1.105 1.153 1.183 1.116 

Modal Sendiri 
(miliar Rp) 

191,30 225,75 261,95 278,96 239,49 

Modal Luar  
(miliar Rp) 

320,76 369,47 681,04 541,39 478,17 

Volume Usaha  
(miliar Rp) 

515,81 583,76 681,04 752,25 633,21 

SHU (miliar Rp) 22,08 23,86 26,14 28,28 25,09 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2011 

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kota Malang semakin 

meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan jumlah anggota koperasi. Sementara 

itu, jumlah volume usaha juga terus meningkat setiap tahunnya. Namun dari sisi 

permodalan masih lebih tinggi jumlah modal luar dari pada modal sendiri koperasi. Hal 

ini mengindikasikan masih kurangnya modal koperasi sehingga harus ditopang dengan 

modal luar untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Selain itu, banyak juga 

kasus koperasi yang belum beroperasi sesuai dengan Undang-Undang (Anam, 2013).  
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Kendati demikian, tidak sedikit pula koperasi yang berprestasi di kota Malang, 

seperti halnya pada Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita yang pada bulan 

September 2012 lalu meraih penghargaan “As The Best Service Excellent Of The 

Year” dan menjadi acuan bagi seluruh koperasi di Indonesia yang ingin mempelajari 

sistem tanggung renteng karena keberhasilannya dalam menerapkan sistem tersebut 

(Malang Post, 2012). Koperasi Setia Budi Wanita merupakan sebuah gerakan koperasi 

yang diprakarsai Ibu Mursia Zaafril Ilyas pada tahun 1954. Berawal dari sebuah 

perkumpulan arisan, pada akhirnya perkumpulan tersebut meningkat menjadi sebuah 

koperasi wanita yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya khususnya untuk 

mengatasi masalah keuangan anggota. Perkembangan Koperasi Setia Budi Wanita 

sendiri sempat mengalami pasang surut dimana Koperasi Setia Budi Wanita pernah 

mengalami kejatuhan akibat kesalahan manajemen. Namun berkat ketekunan dan 

kegigihan anggota, pada akhirnya Koperasi Setia Budi Wanita dapat bangkit hingga 

menjadi salah satu koperasi yang berprestasi di Indonesia. 

Namun sejatinya, keberhasilan kinerja suatu koperasi tidak hanya diukur dari 

segi usahanya saja tetapi juga dilihat dari segi kelembagaannya, apakah koperasi 

tersebut tetap berjalan sesuai dengan jatidirinya ataukah tidak. Karena tujuan utama 

berdirinya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Untuk itu dalam 

penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja Koperasi Serba 

Usaha Setia Budi Wanita berdasarkan konsep jatidiri koperasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah kinerja Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita layak berjatidiri jika 

dianalisis dengan pendekatan Penilaian Tangga Perkembangan (PTP) / 

Development Ladder Assessment (DLA)? 

2. Bagaimana posisi jatidiri Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita jika 

dianalisis dengan model Daniel Cote dan model kisi-kisi menurut ICA ROAP 

(International Cooperative Alliance Regional Office for Asia-Pasific)? 

3. Langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha Setia Budi 

Wanita untuk memenuhi kinerja koperasi yang berjatidiri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah kinerja Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita layak 

berjatidiri jika dianalisis dengan pendekatan Penilaian Tangga Pengembangan 

(PTP) / Development Ladder Assessment (DLA). 

2. Mengetahui bagaimana posisi jatidiri Koperasi Setia Budi Wanita jika dianalisis 

dengan model Daniel Cote dan model kisi-kisi menurut ICA ROAP 

(International Cooperative Alliance Regional Office for Asia-Pasific). 

3. Mengetahui langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha 

Setia Budi Wanita untuk memenuhi kinerja koperasi yang berjatidiri. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Koperasi Setia Budi Wanita 

Dari penelitian ini dapat diketahui lebih rinci mengenai kinerja Koperasi SU 

SBW dalam koridor jatidirinya. Serta dapat dijadikan alternatif bagi strategi 

pengembangan koperasi untuk selanjutnya. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Penilitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

terutama untuk penelitian mengenai kinerja dan jatidiri koperasi menggunakan 

metode Development Ladder Assessment. 

3. Bagi Mahasiswa 

Kajian mengenai analisis kinerja koperasi menggunakan metode Development 

Ladder Assessment ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

mahasiswa khususnya mengenai pemahaman tentang jatidiri koperasi. 



 

 

11 

 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemahaman Tentang Koperasi 

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke 19 tepatnya di 

Inggris yang dipelopori oleh Rochdale. Pada saat tu, kaum buruh mengalami tekanan 

dari sistem kapitalisme sehingga hal ini mendorong para pekerja pabrik tekstil untuk 

membentuk suatu perkumpulan dan mendirikan toko untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari mereka (Baswir, 2010). 

Tidak disangka di tengah arus deras kaptalisme sebuah toko yang didirikan 

oleh Rochdale ini mampu bertahan dan bahkan berkembang pesat merambah pada 

proses produksi dengan mendirikan pabrik. Hal inilah yang menjadi cikal-bakal 

berkembangnya koperasi di seluruh dunia. Melalui prinsip dasar kerjasama dan 

kebersamaan, koperasi dinilai mampu menghadapi ketatnya persaingan global 

sehingga banyak bermunculan koperasi-koperasi lain di seluruh dunia. 

Di Indonesia sendiri koperasi telah muncul sejak sebelum masa kemerdekaan 

RI. Setelah Indonesia merdeka, koperasi dijadikan sokoguru perekonomian Indonesia. 

Hal ini ditunjukkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam pasal 

tersebut memang tidak disebutkan secara langsung mengenai koperasi, namun Hatta 

dalam pidatonya pada Hari Koperasi I tanggal 12 Juli 1951 menyebutkan bahwa asas 

kekeluargaan itulah yang disebut koperasi (Sri dan Swasono, 1987). 
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Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti 

bersama dan ”operation” (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi 

secara bahasa adalah kerja sama atau usaha bersama (Subyakto dan Cahyono, 

1983). Sedangkan  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Koperasi diartikan 

sebagai sebuah perserikatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan kebendaan para 

anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah 

terjangkau tanpa bermaksud mencari keuntungan. 

Definisi koperasi menurut ICA (International Cooperative Alliance) adalah suatu 

perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk 

memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama 

melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis (Soedjono, 2003). 

Sedangkan Mohammad Hatta sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” 

mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib 

penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong 

tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang 

buat semua dan semua buat seorang’ (Sitio dan Tamba, 2001). 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkoperasian terbaru No. 17/2012 

koperasi didefinisikan sebagai “Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di 

bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah 

suatu badan usaha yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang 



13 

 

 

 

sama dan memiliki tujuan utama untuk memajukan perekonomian rakyat khususnya 

rakyat kecil dengan dasar kerjasama dan tolong-menolong guna mencapai 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena 

itu sudah sewajarnya jika koperasi lebih menguntungkan bagi rakyat kecil 

dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari jenis badan usaha lainnya. 

Koperasi juga mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya 

dengan bentuk badan usaha lain atau yang disebut dengan jatidiri koperasi. Jatidiri 

koperasi meliputi definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam 

kegiatan operasional koperasi. Koperasi bukan semata-mata didirikan untuk mencari 

keuntungan tetapi juga untuk mensejahterakan anggotanya terutama dari segi 

ekonomi. Hal tersebut merupakan suatu keunggulan bagi koperasi dibandingkan 

dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya terutama untuk mencapai tujuannya. 

Menurut Baswir (2010) ciri-ciri koperasi dapat dilihat dari tiga segi yakni dari 

segi pelakunya, tujuannya, dan hubungannya dengan negara. Dari segi pelaku, 

koperasi pada umumnya terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi 

terbatas yang secara sukarela bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama. 

Dari segi tujuan, pada dasarnya koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi para anggotanya. Namun secara khusus, masing-masing koperasi 

mempunyai tujuan sendiri sesuai dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi 

anggotanya. Sedangkan dari segi hubungannya dengan negara, koperasi sangat erat 

kaitannya dengan masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, keberadaannya sangat 

didukung oleh pemerintah karena dapat membantu mewujudkan perekonomian yang 

lebih adil. 

Sedangkan menurut Soedjono (2007) terdapat tiga prinsip dasar yang 

membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya yakni pemilikan, pengendalian, 
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dan pembagian kemanfaatan. Koperasi pada dasarnya adalah badan usaha yang 

berbasiskan orang/anggota bukan berbasis modal seperti persero, untuk itu setiap 

anggota memiliki hak suara yang sama. Pengendalian dalam koperasi menganut 

sistem demokrasi yang artinya koperasi dikendalikan oleh anggotanya dengan sistem 

satu anggota satu suara. Penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah 

mufakat dan pemungutan suara untuk kasus-kasus tertentu. Pembagian surplus usaha 

dalam koperasi didasarkan pada besar kecilnya jasa/transakasi anggota pada 

koperasi, dalam hal ini partisipasi aktif anggota sangata berpengaruh. 

Di indonesia bentuk-bentuk badan usaha dikelompokkan ke dalam tiga sektor 

yaitu, usaha swasta, usaha pemerintah, dan koperasi. Dari ketiga bentuk badan usaha 

tersebut terdapat beberapa perbedaan yang mencakup banyak aspek. Berikut akan 

disajikan tabel perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.1 : Perbedaan Antara Koperasi, BUMS, dan BUMN 
No. Segi-segi  

yang 
dibandingkan 

Sektor Usaha 

Swasta Kopersi BUMN 
(Persero) Perorangan Persekutuan Perseroan 

Terbatas 

1. Siapa 
pengguna 
jasanya? 

Bukan 
Pemilik. 
Pelanggan 

Umumnya 
bukan 
Pemilik. 
Pelanggan 

Umumnya 
bukan 
Pemilik. 
Pelanggan 

Terutama 
anggota 

Umum/ 
anggota 
masyarakat 

2. Siapa pemilik 
usahanya? 

Perorangan Para sekutu 
usaha 

Pemegang 
saham 

Para 
anggota 

Pemegang 
saham 

3. Siapa yang 
mempunyai 
hak suara? 

Tidak 
diperlukan 

Para sekutu 
usaha 

Pemegang 
saham 
biasa 

Para 
anggota 

Pemegang 
saham 

4. Bagaimana 
voting itu 
dilakukan? 

Tidak 
diperlukan 

Biasanya 
menurut 
besarnya 
modal 
penyertaan 
sekutu usaha 

Menurut 
besarnya 
saham 
yang dimi-
likinya. 
Dilakukan 
melalui 
RUPS 

Satu 
anggota 
satu suara 
pada rapat 
anggota 
dan tidak 
boleh 
diwakilkan 

Berdasar-
kan jumlah 
saham 
yang 
dimilikinya 

5. Siapa yang 
menentukan 
kebijaksanaan 
perusahaan? 

Orang yang 
bersangku-
tan 

Para sekutu 
usaha 

Direksi Pengurus. 
Dalam hal-
hal tertentu 
perlu rapat 
anggota 

Direksi 

6. Apakah balas 
jasa atas 
modal itu 
terbatas? 

Tidak Tidak Tidak Ya. 
Maksimum 
8% 

Tidak 

7. Siapa yang 
akan 
menerima 
hasil dari 
usaha 
tersebut? 

Orang yang 
bersangku-
tan 

Para sekutu 
usaha 
proportional 
dengan jasa 
mereka 
dalam usaha 
tersebut 

Para 
pemegang 
saham 
proporsi- 
onal deng-
an jumlah 
saham 
yang 
dimiliki-nya 

Anggota, 
sesuai 
dengan 
jasa/partisi-
pasinya 

Pemegang 
saham 

8. Siapa yang 
bertanggungja
-wab atas 
kerugian 
usaha? 

Pemilik 
yang 
bersangkut-
an 

Para sekutu 
usaha 

Pemegang 
saham atas 
sejumlah 
saham 
yang 
dimiliki-nya 

Anggota, 
atas 
sejumlah 
modal 
equity 

Pemegang 
saham 

Sumber: Hendrojogi, 2002 

  Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ciri utama yang membedakan antara 

koperasi dengan badan usaha lainnya adalah suatu usaha yang didirikan dan 

digerakkan oleh anggota dan untuk anggota. Sedangkan pada BUMN dan BUMS 



16 

 

 

 

pemilik usaha tidak sekaligus sebagai pengguna jasa. Dari ciri-ciri yang tertera pada 

tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam koperasi terdapat unsur kerja sama  dan 

tolong-menolong yang kuat di antara para anggotanya sehingga koperasi tidak hanya 

berorientasi pada laba tetapi lebih untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal 

ini tercermin pada azas koperasi di Indonesia yang berazaskan kekeluargaan sehingga 

perkembangan koperasi tidak lepas dari semangat bekerja sama dan gotong-royong di 

antara para anggotanya. 

2.2 Jatidiri dan Kinerja Ekonomi Koperasi Menurut International Co-operative 

Alliance 

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa jatidiri koperasi meliputi 

definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Ketiga komponen tersebut merupakan 

satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perkoperasian. Untuk itu sudah 

seharusnya jika praktek perkoperasian tidak melenceng dari ketiga komponen 

tersebut. 

Menurut ICA definisi koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang 

yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-

aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka 

kendalikan secara demokratis. 

Dari pengertian di atas diketahui bahwa koperasi merupakan perkumpulan 

otonom yakni sebuah organisasi yang berdiri sendiri tanpa adanya tekanan atau 

campur tangan dari pihak lain. Selain itu, koperasi terbentuk dari kumpulan orang-

orang yang secara sukarela bergabung dalam koperasi untuk memperjuangkan 

kepentingan dan aspirasi bersama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara 

demokratis (satu orang satu suara). 
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Koperasi bukan merupakan suatu organisasi yang bebas nilai, tetapi sangat 

terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai koperasi menurut ICA didasarkan pada nilai-nilai 

yang mendorong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, keadilan 

dan kesetiakawanan. Selain itu, setiap anggota koperasi harus memiliki nilai-nilai etis 

seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap 

orang lain. 

Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi merupakan penjabaran dari definisi dan 

nilai-nilai koperasi di atas yang menjadi pedoman bagi jalannya kegiatan koperasi. 

Berikut merupakan prinsip-prinsip koperasi menurut ICA (Soedjono, 2007): 

a. Prinsip Pertama: Keanggotaan Sukarela dan Terbuka  

Keanggotaan yang bersifat terbuka berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan 

yang sama untuk menjadi anggota koperasi dan tidak ada diskriminasi bagi 

anggota koperasi baik dari segi gender, agama, kondisi sosial ekonomi, dan lain 

sebagainya karena sejatinya koperasi terbentuk dari orang-orang yang memiliki 

kesamaan kepentingan dan tujuan. Bersifat sukarela berarti tidak ada paksaan 

bagi anggota untuk keluar masuk koperasi. 

b. Prinsip kedua : Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis 

Koperasi dikendalikan secara demokratis sehingga setiap anggotanya memiliki 

persamaan hak suara untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan 

terhadap kinerja koperasi, serta dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan 

melalui rapat anggota demi kemajuan koperasi. 

c. Prinsip ketiga: Partisipasi Ekonomi Anggota 



18 

 

 

 

Anggota-anggota menyumbang dan mendapatkan bagian secara adil dari koperasi 

yang dikendalikan secara demokratis. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal 

tersebut merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota-anggota akan 

menerima kompensasi yang terbatas sesuai dengan modal yang disumbangkan. 

Anggota-anggota membagi surplus hasil usaha untuk tujuan-tujuan, sebagai 

berikut:  

� pengembangan koperasi-koperasi mereka;  

� kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian dari 

padanya tidak dapat dibagi;  

� pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-

transaksi mereka dengan koperasi; dan  

� digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota.  

d. Prinsip keempat: Otonomi Dan Kebebasan. 

Koperasi bersifat otonom, yang merupakan suatu perkumpulan orang yang 

menolong dirinya sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasi 

dapat bekerjasama dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh 

modal dari sumber-sumber luar, namun hal tersebut harus tetap menjamin adanya 

pengendalian di tangan anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.  

e. Prinsip kelima: Pendidikan, Pelatihan Dan Informasi.  

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, 

pengurus/pengawas, serta manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat 

memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi mereka. 

Koperasi juga memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya generasi 

muda dan para pemimpin masyarakat mengenai sifat dan manfaat koperasi.  

f. Prinsip Keenam: Kerjasama Diantara Koperasi. 
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Koperasi akan dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada para anggotanya 

dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama baik melalui 

struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.  

g. Prinsip Ketujuh: Kepedulian Terhadap Komunitas.  

Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-

komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh para anggota. 

2.3 Jatidiri dan Kinerja Ekonomi Koperasi Dalam Undang-Undang No. 17/2012 

Pemahaman tentang jatidiri koperasi khususnya pada perumusan dan 

penerapan prinsip-prinsipnya dapat berbeda-beda pada setiap negara disesuaikan 

dengan kondisi negara yang bersangkutan. Di Indonesia pemahaman mengenai 

definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tertera dalam Undang-Undang 

Perkoperasian dan telah mengalami beberapa kali perombakan yang disesuaikan 

dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Perkoperasian terbaru No. 17/2012 koperasi 

didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal 

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi 

berbadan hukum yang artinya koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-

undang dan hukum yang berlaku yang terkait dengan koperasi. Di samping itu, 

koperasi didirikan oleh sekumpulan orang (koperasi primer) atau beberapa badan 

hukum koperasi (koperasi sekunder) bukan perkumpulan modal seperti halnya pada 
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perseroan. Dalam koperasi terdapat pemisahan kekayaan para anggotanya yang 

digunakan sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi dan telah diatur 

dalam undang-undang perkoperasian. Para anggota koperasi memiliki kepentingan 

dan aspirasi yang sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi sesuai dengan UU No. 17/2012 

terdiri dari nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, 

persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Sedangkan nilai-nilai yang diyakini anggota 

koperasi meliputi nilai, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian 

terhadap orang lain. 

Prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip 

koperasi menurut ICA, prinsip-prinsip perkoperasian di Indonesia dinyatakan dalam 

pasal 6 ayat 1 UU No. 17/2012 yang isinya adalah sebagai berikut: 

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka  

Sama halnya dengan prinsip koperasi menurut ICA, keanggotaan koperasi di 

Indonesia bersifat sukarela yang artinya setiap orang yang masuk menjadi 

anggota koperasi harus berdasarkan kesadaran dan keyakinan masing-masing 

tanpa ada paksaan. Sedangkan bersifat terbuka berarti setiap warga negara 

Indonesia yang ingin masuk menjadi anggota koperasi diperbolehkan tanpa 

melihat batasan-batasan tertentu seperti keadaan sosial, ekonomi, politik, ras, 

jender ataupun agama.    

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis  

Kekuasaan tertinggi dari koperasi adalah rapat anggota yang mencerminkan sifat 

demokratis dalam koperasi. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam 
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pengambilan keputusan melalui rapat anggota sedangkan anggota yang tidak 

hadir tidak boleh diwakilkan suaranya kepada anggota lain (satu anggota, satu 

suara). 

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi 

Partisipasi anggota sangat penting dalam koperasi mengingat koperasi didirikan 

atas dan untuk kepentingan anggota. Selain itu, anggota juga berperan sebagai 

pemilik sekaligus pengguna jasa dalam koperasi. Sehingga kemajuan koperasi 

akan sangat berdampak bagi kesejahteraan anggota. 

4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang 

yang memiliki kepentingan yang sama serta mimiliki hak dan kekuasaan untuk 

menentukan arah tidakannya sendiri tanpa ada pengendalian dari pihak luar. 

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, 

pengurus, dan karyawannya, serta memberi informasi kepada masyarakat tentang 

jatidiri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. 

Untuk meningkatkan kualitas kinerja koperasi, setiap koperasi harus memberikan 

pendidikan ataupun pelatihan bagi seluruh anggota dan pengurusnya. Selain itu, 

koperasi juga harus terbuka bagi masyarakat luas untuk memberikan informasi 

mengenai sifat dan manfaat koperasi. 

6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, 

dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, 

regional, dan internasional. 
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Kerjasama antar koperasi maupun dengan pihak lain juga diperlukan agar 

koperasi mampu berkembang dan bersaing dengan badan usaha lain. Dengan 

begitu perkembangan koperasi juga turut berdampak bagi kesejahteraan anggota. 

7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 

Koperasi bukan hanya sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan 

tetapi juga sebagai badan usaha yang peduli terhadap permasalahan-

permasalahan sosial. Untuk itu, setiap koperasi harus memiliki komitmen terhadap 

pengembangan sosial yang dirancang sesuai dengan kesepakatan anggota. 

2.4 Perspektif Koperasi di Indonesia 

Koperasi di Indonesia telah lahir dan berkembang sejak masa penjajahan 

Belanda. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, koperasi ditempatkan 

dalam UUD 1945 pasal 33 sebagai dasar perekonomian Indonesia. Pada awalnya 

perkembangan koperasi sangat pesat hingga tahun 1959. Namun setelah itu, koperasi 

beralih fungsi menjadi alat politik, sehingga koperasi kehilangan kepercayaan dari 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya campur tangan pemerintah dalam 

koperasi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60/1959 (Baswir, 2010). 

Kondisi tersebut menyebabkan koperasi telah jauh menyimpang dari jatidirinya, 

mengingat koperasi seharusnya merupakan suatu organisasi yang bersifat otonom. 

Hal ini semakin diperparah dengan terbitnya UU Koperasi No. 14/1965 yang 

menguatkan citra koperasi sebagai alat politik. Memasuki masa orde baru, pemerintah 

berusaha mengubah citra buruk koperasi dengan diterbitkannya UU No.12/1967 

menggantikan UU No. 14/1965. Pada masa tersebut, peranan pemerintah dibatasi 

terutama untuk mengatasi masalah kekurangan modal. Perkembangan koperasi 
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memang semakin pesat, namun hal ini terjadi karena adanya campur tangan 

pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemandirian 

koperasi dengan menerbitkan UU Perkoperasian yang baru yakni UU No. 25/1992. 

Pada UU No. 25/1992 terdapat perubahan definisi koperasi dari organisasi 

ekonomi rakyat menjadi badan usaha. Menurut Rubiyanto dan Darmawan (2006) 

perubahan tersebut membuat koperasi tampak lebih condong ke arah kapitalistis, 

karena badan usaha secara singkat diartikan sebagai organisasi yang berproduksi 

untuk memperoleh laba. Namun, merujuk pada pengertian koperasi menurut ICA, 

koperasi diperbolehkan untuk mencari keuntungan selama tetap berpegang teguh 

pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. 

Dalam UU No. 25/1992 juga ditekankan adanya kemandirian dalam prinsip 

koperasi dan perlunya pendidikan perkoperasian dan kerjasama antara koperasi 

sebagai upaya pengembangan koperasi. Namun permasalahan koperasi pada masa 

orde baru tidak hanya pada kemandirian koperasi tetapi juga jatidiri koperasi. 

Pemerintah pada masa itu menempatkan koperasi sebagai alat politik pembangunan. 

Hal ini ditandai dengan banyaknya para anggota ABRI yang menjabat sebagai ketua 

koperasi (Baswir, 2010). 

Kondisi tersebut tentu memicu krisis kepercayaan dari anggota koperasi dan 

masyarakat yang disebut Soedjono (2007) sebagai krisis kepemimpinan dimana 

banyak orang menjadi pemimpin tanpa memahami makna koperasi, melainkan lebih 

bertujuan untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan menjadikan koperasi 

sebagai tempat berpijak politik dan mancari kekuasaan. Hal ini juga diperparah oleh 

krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997, sehingga banyak koperasi 

yang jatuh. 
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Hingga kini koperasi memasuki babak baru dengan diterbitkannya UU No. 

17/2012 menggatikan UU No. 25/1992. Dalam undang-undang tersebut definisi dan 

prinsip-prinsip koperasi banyak mengalami perubahan yang disesuaikan dengan 

kondisi perkembangan koperasi di Indonesia. Selain itu, dalam UU tersebut 

keberadaan koperasi simpan pinjam diatur sangat ketat guna menghindari kasus-

kasus penipuan yang berkedok koperasi simpan pinjam. Kendati demikian, terbitnya 

undang-undang terbaru ini tidak lepas dari adanya pro dan kontra yang menyertainya. 

Munculnya istilah sertifikat modal dan modal penyertaan dinilai membuat koperasi lebih 

condong ke arah kapitalis. 

Kendati demikian, tantangan untuk koperasi Indonesia saat ini dan pada masa 

yang akan datang adalah untuk meningkatkan volume usaha dan kinerja koperasi 

namun tetap dalam koridor jatidiri koperasi. Hingga kini, koperasi di Indonesia masih 

identik dengan organisasi yang bergerak dalam skala ekonomi kecil. Bahkan selama 

puluhan tahun eksistensi koperasi di Indonesia, belum satupun yang berprestasi dalam 

ranah Internasional.  

2.5 Peranan Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Meningkatkan Kinerja Dan 

Mengatasi Masalah Jatidiri Koperasi 

Koperasi merupakan badan usaha yang terbentuk dengan tujuan utama 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun selain itu, peran anggota juga 

sangat dibutuhkan untuk turut serta dalam upaya pengembangan koperasi itu sendiri. 

Hal ini diwujudkan dengan partisipasi anggota koperasi seperti yang tertera pada 

prinsip-prinsip koperasi menurut undang-undang No. 17/2012 di mana setiap anggota 

mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang 

diselenggarakan oleh koperasi. 
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Partisipasi anggota koperasi didefinisikan sebagai peran serta anggota 

koperasi dalam keikutsertaannya untuk mempersiapkan, merencanakan, 

melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi hasil serta keikutsertaan dalam menikmati 

hasil (Mauludin dan Alim, 2005). Pada dasarnya partisipasi anggota koperasi dapat 

diartikan sebagai bentuk kontribusi anggota dalam upaya pencapaian tujuan dan 

perkembangan koperasi. 

Bentuk-bentuk partisipasi anggota terkait dengan kedudukan anggota itu sendiri 

yakni sebagai pemilik maupun pengguna. Oleh karena itu, bentuk partisipasi anggota 

tidak lepas dari kedua hal tersebut. Sebagai pemilik, anggota diwajibkan untuk 

memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi termasuk 

kontribusi berupa keuangan seperti, membayar simpanan pokok dan wajib serta iuaran 

lainnya yang diwajibkan dalam koperasi, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan 

maupun pengawasan koperasi. Selanjutnya sebagai pengguna, anggota dapat 

memanfaatkan berbagai pelayanan yang disediakan koperasi untuk memenuhi 

kebutuhan anggota. 

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk partisipasi anggota 

koperasi, yang dijabarkan sebagai berikut (Deputi Bidang Pengembangan SDM RI, 

2010): 

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota. Kehadiran, 

keaktifan, dan penyampai/mengemukakan pendapat/saran/ide/gagasan/kritik oleh 

anggota sangat diperlukan bagi perkembangan koperasi itu sendiri. 

2) Partisipasi dalam kontribusi modal. Dalam UU Perkoperasian No. 17/2012 pasal 

66, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai 

modal awal. Setoran pokok wajib dibayar oleh anggota pada saat yang 

bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota yang jumlahnya 
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ditentukan dalam anggaran dasar dan tidak dapat diambil kembali. Selain itu, 

setiap anggota juga harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah 

minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar. Sertifikat tersebut merupakan 

tanda bukti penyertaan modal anggota di koperasi. Kendati demikian, sertifikat 

modal ini tidak memiliki hak suara. 

3) Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan. Setiap anggota juga berhak untuk 

berpartisipasi dalam berbagai pelayanan yang disediakan dalam koperasi seperti, 

turut serta dalam kegiatan usaha dan melakukan transaksi pembelian atau 

penjualan atas barang maupun jasa yang tersedia. 

4) Partisipasi dalam pengawasan koperasi. Setiap anggota berhak untuk 

menyampaikan kritik dan ikut serta dalam mengawasi jalannya organisasi dan 

usaha koperasi. 

Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk melihat peranan partisipasi 

anggota dalam meningkatkan kinerja koperasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Mauludin dan Alim (2005) di KSU Tandangsari yang menemukan bahwa partispasi 

anggota koperasi sangat berperan dalam pengembangan koperasi untuk lebih maju 

dan berkembang. Sehingga semakin banyak yang terlibat atau bergabung dengan 

KSU Tandangsari maka kemungkinan pemasukan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) akan 

bertambah dan meningkat. Hal ini tentu diimbangi dengan keharmonisan pengurus 

dan anggota koperasi. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Antara dan Komenaung 

(2004) pada KUD di Provinsi Bali yang menemukan bahwa peran serta anggota 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi. Wicaksongko (2000) juga 

menemukan bahwa partisipasi anggota berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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koperasi yang diukur dengan volume usaha dengan arah positif. Dengan begitu, dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi anggota sangat diperlukan untuk menunjang kinerja 

koperasi yang selanjutnya merujuk pada perkembangan koperasi. 

Selain itu, menurut Nasution (2008) meningkatkan partisipasi anggota 

merupakan cara yang baik untuk mengatasi masalah jatidiri koperasi. Melemahnya 

jatidiri koperasi salah satunya ditunjukkan dengan semakin sulitnya untuk membangun 

interaksi sosial di antara para anggota. Sedangkan koperasi sendiri didirikan 

berdasarkan kerja sama dan sikap saling tolong-menolong di antara anggotanya untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis juga merujuk pada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai jatidiri dan kinerja koperasi. Penelitian-penelitan 

tersebut dijadikan sebagai acuan maupun perbandingan dalam penelitian ini. Beberapa 

di antaranya adalah sebagai berikut. 

Jakiyah (2011) melakukan penelitian mengenai Analisis Partisipasi Anggota 

dan Kinerja Koperasi Unit Desa Sumber Alam, Kecamatan Dramaga, Kabupaten 

Bogor, Provinsi Jawa Barat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan 

manfaat sosial ekonomi untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota. Sedangkan 

kinerja koperasi dianalisis menggunakan metode DLA dan indeks jatidiri model Daniel 

Cote disertai dengan analisis kinerja keuangan pada KUD yang bersangkutan. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggota berpartisipasi 

dikarenakan adanya manfaat sosial ekonomi. Manfaat sosial dan ekonomi anggota 

yang sedang menyebabkan partisipasi di KUD Sumber Alam sedang. Untuk hasil 

pengkuran kinerja koperasi dengan metode DLA secara keseluruhan berada pada 

zona kuning dengan skor 90,5 di mana kinerja koperasi memuaskan tetapi 
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memerlukan perhatiaan khusus pada segi visi, kapasitas manajemen, sumber daya, 

dan jaringan kerja. Sedangkan berdasarkan indeks jatidiri KUD Sumber Alam berada 

pada jatidiri dan persaingan yang lemah dikarenakan kurangnya tingkat partisipasi 

anggotanya. 

Penelitian lain dengan menggunakan metode DLA dan Indeks jatidiri Daniel 

Cote dilakukan oleh Zainuri dan Ermawati (2011) untuk menentukan tipologi koperasi 

susu primer di Jawa Timur. Penelitian ini mengambil tiga sampel koperasi yaitu 

koperasi SAE, SK, dan KAN. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa koperasi SK dan 

KAN memiliki jatidiri dan daya saing yang kuat. Sedangkan koperasi SAE walaupun 

memiliki jatidiri yang kuat tetapi masih kurang dalam hal daya saing. Berdasarkan 

analisis DLA koperasi SK dan KAN memiliki kapasitas kelembagaan yang relatif baik 

karena hampir semua indikator berada di zona hijau. Sedangkan koperasi SAE 

memiliki kapasitas kelembagaan yang kurang karena beberapa indikator berada di 

zona merah. 

Sedangkan, Umaria (2010) melakukan penelitian mengenai aktualisasi jatidiri 

koperasi pada koperasi Agro Niaga Jabung Malang dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa koperasi Agro Niaga memiliki jatidiri 

yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dalam UU No. 25/1992. Kendati 

demikian, dalam penelitian ini tidak diketahui posisi daya saing koperasi. 

Antara dan Komenaung (2004) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja koperasi dengan mengambil studi kasus pada KUD di 

Provinsi Bali menggunakan metode Structural Equation Model (SEM), dan deskriptif-

kualitatif. Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan menggunakan 

metode wawancara terstruktur dan mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pada 

penelitian tersebut menggunakan variabel terikat berupa kinerja KUD di Provinsi Bali, 
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sedangkan variabel bebasnya dibedakan menjadi dua yakni variabel bebas yang 

merupakan faktor internal berupa manajemen koperasi, peran serta anggota, likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, dan sumber daya manusia serta variabel bebas yang merupakan 

faktor eksternal seperti suku bunga, inflasi, dan frekuensi pembinaan. 

Hasil analisis menunjukan bahwa kinerja KUD di Provinsi Bali dipengaruhi oleh 

faktor internal berupa faktor peran serta anggota, sumber daya manusia (SDM) dan 

aktivitas secara signifikan sedangkan faktor manajemen, likuiditas, solvabilitas tidak 

berpengaruh secara signifikan. Faktor peran serta anggota dipengaruhi oleh lamanya 

pengguna jasa KUD para anggota, frekuensi mengikuti rapat-rapat KUD secara 

signifikan, dan tidak dipengaruhi signifikan oleh pelunasan simpanan wajib dan pokok, 

pengetahuan tentang kegiatan koperasi (pemilihan pengurus); Faktor SDM dipengaruhi 

oleh jumlah karyawan dan frekuensi pelatihan secara signifikan dan tidak dipengaruhi 

signifikan oleh tingkat pendidikan; Faktor aktivitas dipengaruhi oleh rasio perputaran 

persediaan, rasio perputaran modal kerja, dan rasio perputaran rata-rata piutang. 

Faktor eksternal dipengharuhi oleh suku bunga dan inflasi, dan tidak dipengaruhi oleh 

frekuensi pembinaan. Namun, pada penelitian tersebut hanya fokus pada kinerja 

koperasi, tidak dianalisis mengenai jatidiri koperasi. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksongko (2000) 

mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Koperasi di 

Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 1999. Dalam penelitian tersebut digunakan 

variabel terikat berupa Return On Investment (ROI) dan volume usaha sedangkan 

variabel bebasnya terdiri dari frekuensi pembinaan, leverage factor, partisipasi 

anggota, dan bidang usaha. Metode pengumpulan data menggunakan proporsional 

sampling disertai wawancara kepada pejabat koperasi. Sedangkan metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan bantuan tabulasi 
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frekuensi dan tabulasi silang. Sedangkan untuk menguji hipotesanya digunakan model 

regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pada model I variabel frekuensi 

pembinaan, leverage factor, partisipasi anggota, dan bidang usaha secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. Sedangkan secara parsial, hanya 

variabel leverage factor (dengan arah negatif) dan frekuensi pembinaan (dengan arah 

positif) yang berpengaruh signifikan pada ROI. Sedangkan pada model II ditemukan 

bahwa variabel frekuensi pembinaan, leverage factor, partisipasi anggota, dan bidang 

usaha secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap volume usaha. 

Sedangkan secara parsial, hanya variabel bidang usaha dan partisipasi anggota yang 

berpengaruh signifikan pada volume usaha dengan arah positif. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja Koperasi Setia 

Budi Wanita layak dinyatakan berjatidiri. Kinerja koperasi dapat dilihat dari dua segi 

yaitu segi usaha dan segi organisasi. Segi usaha mencakup peningkatan jumlah 

anggota, modal koperasi, jumlah dan volume usaha, pelayanan sosial kepada anggota, 

dan kesejahteraan anggota dengan pembagian SHU. 

Peningkatan jumlah anggota akan mempengaruhi jumlah modal dan aset yang 

dimiliki koperasi. Hal ini dinilai akan berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi. 

Sedangkan peningkatan modal koperasi sendiri akan berdampak pada bertambahnya 

faktor produksi yang dimiliki koperasi, sehingga keuntungan hasil usaha dapat 

bertambah pula. 

Peningkatan jumlah dan volume usaha dapat mempengaruhi bertambahnya 

jumlah Surplus Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota, dengan begitu 
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kesejahteraan anggota dapat meningkat. Sedangkan peningkatan pelayanan kepada 

anggota dapat meningkatkan partisipasi anggota. 

Pembagian Surplus Hasil Usaha secara adil diatur dalam UU No. 17/2012 

pasal 78 yang dilakukan sesuai dengan transaksi usaha dari masing-masing anggota 

kepada koperasi dan sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki. 

Namun dalam penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai indikator 

kinerja koperasi dari segi organisasi yang dilakukan dengan metode analisis 

Development Ladder Assesment (DLA) atau Penilaian Tangga Perkembangan (PTP) 

yang diperkenalkan oleh Canadian Co-operative Assosiation (CCA) kepada Indonesia 

pada tahun 2001-2003 sebagai proyek dalam Indonesia Cooperative Development 

Assistance Program (INDOCAP). DLA merupakan alat untuk mengukur kinerja 

koperasi berdasarkan kondisi kelembagaan koperasi yang dibagi ke dalam empat 

komponen yakni visi, kapasitas, sumber daya, dan jaringan kerja. Setiap komponen 

terdiri dari beberapa indikator, berikut merupakan penjelasan dari keempat komponen 

tersebut: 

a. Visi sebuah koperasi mencerminkan cita-cita yang ingin diraih oleh koperasi dalam 

jangka waktu tertentu. Sejatinya pencapaian visi sebuah koperasi harus dilakukan 

sesuai dengan definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi yang tentunya bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Visi dalam DLA dilihat dari beberapa 

indikator yakni pemerataan pemanfaatan anggota, komunikasi dengan anggota, 

komitmen terhadap pengembangan bisnis, keefektifan kepemimpinan dan 

manajemen pengurus, keefektifan rencana strategik, dan penyelesaian masalah 

atau sengketa. 

b. Kapasitas manajemen dan pengembangan bisnis koperasi ditentukan melalui 

kerjasama antara pengurus dan anggota untuk meningkatkan kinerja koperasi. 
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Kapasitas dalam DLA ditinjau dari tingkat struktur organisasi, tingkat retensi 

tenaga staf, syarat-syarat pelayanan bagi staf tenaga kerja, pelatihan tenaga staf, 

langkah atau teknologi untuk mengurangi biaya-biaya, sistem operasi dan 

pengaturan keuangan, tiga tahun laporan audit, dan pemberian pelayanan 

terhadap anggota. 

c. Sumberdaya merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan kegiatan 

perkoperasian khususnya sumberdaya modal. Untuk itu, dalam DLA sumberdaya 

ditinjau dari beberapa indikator yakni kecukupan modal, pertumbuhan aset, 

manajemen aset, dan kebijakan perkreditan.  

d. Jaringan kerja merupakan tumpuan bagi koperasi untuk dapat terus 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja koperasi. Dalam DLA indikator 

jaringan kerja meliputi kebijakan anggaran/fiskal, hubungan dengan organisasi 

puncak, dan hubungan dengan pihak lain. 

Setelah dilakukan pengukuran kinerja Koperasi Setia Budi Wanita 

menggunakan metode DLA, maka tahap selanjutnya adalah dengan memposisikan 

hasil penelitian pada kuadran yakni pada kuadran Daniel Cote dan diagram kisi-kisi 

(Grid Model) menurut ICA ROAP. Pemetaan indeks jatidiri dengan model Daniel Cote 

ditinjau berdasarkan dua poros. Poros vertikal menunjukkan intensitas jatidiri koperasi. 

Sedangkan Poros horizontal menggambarkan intensitas daya saing koperasi. Dari 

hasil pengukuran kinerja Koperasi Setia Budi Wanita menggunakan metode DLA dan 

pemetaan indeks jatidiri koperasi dengan model Daniel Cote maka dapat diketahui 

bagaimana perkembangan kinerja Koperasi Setia Budi Wanita dari segi 

kelembagaannya dan letak jatidiri Koperasi Setia Budi Wanita.  

Sementara itu, diagram kisi-kisi ICA ROAP digunakan untuk menilai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan koperasi dalam hubungannya dengan ekonomi pasar, 
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pengendalian negara, jatidiri koperasi, maupun persaingan dengan perusahaan-

perusahaan berbasis modal. Dengan demikian, untuk selanjutnya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan alternatif strategi bagi pengembangan koperasi dan 

koreksi pada kinerja Koperasi Setia Budi Wanita secara teliti dan sistematis untuk 

dapat meningkatkan kinerja Koperasi Setia Budi Wanita namun tetap dalam koridor 

jatidiri koperasi. 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1       Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah pengkajian mengenai tingkat perkembangan 

kinerja kelembagaan koperasi yang didasarkan pada jatidiri koperasi yang meliputi tiga 

unsur, yakni: definisi, nilai, dan prinsip koperasi. Selanjutnya, dari ketiga unsur tersebut 

dijabarkan ke dalam empat variabel besar yaitu visi, kapasitas, sumberdaya, dan 

jaringan kerja. Dari empat variabel besar tersebut penilaian dilakukan menggunakan 

24 indikator yang terbagi menjadi tujuh indikator visi, sembilan indikator kapasitas, 

empat indikator sumberdaya, dan empat indikator jaringan kerja. Obyek dalam 

penelitian ini adalah Koperasi Setia Budi Wanita yang terletak di Kota Malang, Jatim. 

3.2       Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita 

yang terletak di Jalan Trunojoyo Nomor 76 Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi 

ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Koperasi SBW termasuk ke dalam jajaran 

koperasi berprestasi di Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem tanggung 

rentengnya dan bahkan dijadikan sebagai model acuan bagi koperasi-koperasi lain 

yang hendak meningkatkan kinerja koperasinya. Proses pengumpulan data dilakukan 

pada bulan Januari hingga bulan Maret 2013. 
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3.3       Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian dengan metode Development Ladder Assestment ini 

menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi yakni pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Bagian kuantitatif pada Development Ladder Assestment meliputi 

analisis kuesioner lapangan dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti, 

pertanyaan tertutup, kelompok terbatas dan terwawancara, serta tabulasi yang 

dilakukan oleh peneliti. Sementara itu, bagian kualitatif berhubungan dengan konsep-

konsep subjektif yang ada pada proses penelitian melalui metode Participatory Self-

Assesment (penilaian sendiri secara partisipatif) di mana responden melakukan 

penilaian sendiri terhadap kondisi koperasi menggunakan bantuan DLA/PTP. 

3.4      Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumber informasi 

melalui pengamatan langsung, diskusi, dan wawancara terstruktur dengan 

menggunakan bantuan kuesioner/angket yang telah disusun dan disesuaikan untuk 

menjawab masalah penelitian.  

Data sekunder merupakan data yang diambil dari data yang telah ada seperti 

data internal Koperasi Setia Budi Wanita, internet, artikel, jurnal, dan hasil penelitian 

lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan dan pendukung dalam penelitian ini. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen internal Koperasi 

Setia Budi Wanita serta jurnal dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 
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3.5      Teknik Penentuan Responden 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara terhadap beberapa 

responden, di mana responden tersebut merupakan suatu kelompok yang merupakan 

bagian dari populasi. Penelitian mengenai kinerja dan jatidiri koperasi menggunakan 

metode Development Ladder Assestment ini idealnya diaplikasikan pada sebuah grup 

responden yang terdiri dari personil senior dari manajemen, ketua dan perwakilan 

angota pengurus, dan sekurang-kurangnya dua anggota biasa. Individu-individu yang 

menjadi responden dalam penelitian ini merupakan bagian dari kelompok yang 

bertindak sebagai pemberi informasi. Teknik penentuan responden dilakukan dengan 

purposive sampling atau secara sengaja menggunakan judgement sampling dengan 

mempertimbangkan waktu dan kesediaan anggota. 

3.6       Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini dilakukan terhadap perangkat Koperasi yang bersangkutan yakni 

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita sesuai dengan jumlah responden yang telah 

ditentukan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 

pengumpulan data antara lain:  

1. Melakukan survei pendahuluan terhadap Koperasi Serba Usaha Setia Budi 

Wanita. 

2. Mengumpulkan data-data terkait penelitian. 

3. Wawancara dan diskusi dengan ketua dan/atau perwakilan pengurus, 

sekretaris, personil senior dari manajemen koperasi, serta sekurang-kurangnya 

dua orang anggota Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita untuk 

menganalisis kinerja dan jatidiri koperasi menggunakan metode DLA. 
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Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dengan 

menggunakan bantuan kuesioner yang telah disusun dan disesuaikan untuk 

menjawab permasalahan penelitian disertai dengan data-data yang terkait. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

  Analisis kinerja dan jatidiri koperasi dilakukan dengan metode Development 

Ladder Assessment (DLA) atau Penilaian Tangga Perkembangan (PTP), kemudian 

dari hasil yang diperoleh akan dipetakan ke dalam kuadran Daniel Cote untuk 

mengetahui apakah kinerja Koperasi Setia Budi Wanita layak dinyatakan berjatidiri. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan memposisikan hasil penelitian ke dalam diagram model 

kisi-kisi (Grid Model) menurut ICA ROAP. 

 

3.7.1 Analisis Kinerja Koperasi Dengan Metode Development Ladder 

Assessment (DLA) 

Kinerja koperasi merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pengembangan 

koperasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja didefinisikan sebagai 

kemampuan kerja, prestasi yang diperlihatkan, atau sesuatu yang dicapai. Dengan 

demikian kinerja koperasi menunjukkan kemampuan koperasi untuk mencapai suatu 

prestasi yang dapat mengarahkannya pada perkembangan koperasi tersebut.  

Upaya peningkatan kinerja koperasi terus dilakukan baik oleh pemerintah 

maupun pihak koperasi itu sendiri. Dengan adanya peningkatan kinerja pada koperasi, 

diharapkan mampu memenuhi tujuan utama koperasi yakni untuk mensejahterakan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Soedjono (2003) 

indikator kinerja koperasi dapat dilihat dari dua sisi yakni dari segi usaha dan segi 
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organisasi. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai analisis kinerja 

koperasi dari segi organisasi menggunakan metode DLA/PTP.  

Untuk melihat Kinerja Koperasi SU SBW menggunakan metode DLA 

didasarkan pada empat komponen yakni visi, kapasitas, sumber daya, dan jaringan 

kerja. Tujuan dari metode DLA ini adalah untuk mengukur tingkat keefisienan kinerja 

koperasi dilihat dari segi organisasi atau kelembagaannya sehingga dapat diketahui 

apakah kinerja koperasi telah sesuai dengan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. 

Dengan begitu, hal ini dapat membantu koperasi untuk mengembangkan strategi yang 

lebih baik dalam rangka memperbaiki kinerjanya. 

Selanjutnya, dari keempat komponen tersebut terdiri dari 24 indikator yang 

mana pada setiap indikator akan diberikan skor untuk mengetahui ukuran tingkat 

keefisienan kinerja koperasi. Indikator-indikator tersebut berfungsi untuk menjelaskan 

secara lebih rinci mengenai komponen-komponen penelitian yang ada. Berikut 

merupakan tabel penilaian tangga perkembangan. 
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Tabel 3.1 : Indikator Metode Penilaian Tangga Perkembangan 
 

No Variabel Indikator Skor 

1. Visi 1. Keterwakilan perempuan, kaum muda, dan golongan 
minoritas dalam staf dan kepengurusan, didukung 
oleh AD atau kebijakan tertulis dan keputusan-
keputusan. 

1-5 

  2. Efektifitas organisasi melakukan hubungan dengan 
anggota. 

1-5 

  3. Upaya organisasi melakukan pengembangan bisnis. 1-5 

  4. Tingkat komitmen organisasi terhadap pembangunan 
sosial. 

1-5 

  5. Efektivitas kepemimpinan dan menejemen pengurus. 1-5 

  6. Sifat rencana strategik dan efektivitasnya. 1-5 

  7. Keberadaan mekanisme penyelesaian pertentangan 
dalam AD dan pembuatan keputusan-keputusan 
terekomendasi. 

1-5 

  Sub total 35 

2. Kapasitas 1. Tingkat struktur dan staf organisasi mencerminkan 
sebuah koperasi yang memiliki daya hidup dan 
berhasil. 

1-5 

  2. Tingkat resistensi pegawai senior dalam menejemen 
lima tahun terakhir. 

1-5 

  3. Tingkat kepuasan dari syarat-syarat pelayanan bagi 
staf. 

1-5 

  4. Tingkat kecukupan komitmen organisasi mengenai 
pentingnya pelatihan. 

1-5 

  5. Efektivitas langkah-langkah yang diambil organisasi 
untuk menurunkan biaya. 

1-5 

  6. Pemeliharaan sistem operasi dan pengaturan 
keuangan organisasi. 

1-5 

  7. Respons terhadap audit dalam lima tahun terakhir. 1-5 

  8. Pelayanan koperasi kepada anggota berdasarkan 
penelitian pasar (menguntungkan). 

1-5 

  9. Keterlambatan laporan-laporan keuangan koperasi. 0-(-5) 

  Sub total 40 

3. Sumber- 
daya 

1. Kecukupan modal organisasi. 1-5 

2. Pertumbuhan aset dalam arti riil tiga tahun terakhir. 1-5 

  3. Perlindungan terhadap ekuiti dan pengelolaan aset 
secara menguntungkan. 

1-5 

  4. Efektivitas kedudukan kebijakan perkreditan dan 
prosedur pengendalian. 

1-5 
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Lanjutan Tabel 3.1... 

No. Variabel Indikator Skor 

  Sub total 40 

4. Jaringan 
Kerja 

1. Kebijakan fiskal dalam organisasi. 1-5 

2. Hubungan organisasi dengan pemerintah. 1-5 

  3. Tingkat kepuasan hubungan antara organisasi 
dengan koperasi puncaknya (gerakan 
koperasi)/sekunder. 

1-5 

  4. Hubungan organisasi dengan koperasi-koperasi 
yang sedang berkembang dan mitra kerja/pembina-
pembinanya. 

1-5 

  Sub total 20/35 

Sumber: Soedjono, 2003 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa setiap komponen penelitian terdiri dari 

beberapa indikator di mana masing-masing indikator diberi skor 1-5 yang nantinya 

akan dijumlah untuk mengetahui total skor pada setiap komponen. Pemberian skor 1-5 

memiliki penilaian masing-masing yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.2 : Skor Pada Penilaian Tangga Perkembangan 
 

Skor Keterangan 

5 Kemajuan secara konsisten atau baik 

4 Kemajuan terjadi sejak penilaian terakhir 

3 Kinerja naik dan turun 

2 Dalam keadaan yang terbaik, bukti yang ada tidak 

sempurna/berbeda dalam dari pencapaian 

1 Sedikit atau tidak ada pembuktian tentang pencapaian selama 

periode terakhir 

0 Diberlakukan pada waktu dokumen pembuktian yang 

seharusnya dapat tidak diperoleh, tidak dapat, tidak dibuat 

 Sumber: Soedjono, 2003 

Setelah pemberian skor selesai dilakukan, selanjutnya dari hasil yang didapat 

diberi peringkat yang tebagi ke dalam tiga zona yakni zona hijau yang berarti kinerja 

umumnya baik, zona kuning berarti kinerjanya memuaskan tetapi perlu perhatian lebih 
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lanjut, dan zona merah yang berarti kinerja organisasi kurang memadai. Berikut 

merupakan skala pemberian peringkat untuk masing-masing indikator. 

Tabel 3.3 : Skala Menurut Indikator Dalam Penilaian Kinerja Koperasi 

No Indikator 
Zona 
Hijau Kuning Merah 

1 Visi 35-22 21-12 11-0 
2 Kapasitas 40-26 25-13 12-0 
3 Sumberdaya 20-15 14-8 7-0 
4 Jaringan kerja  20-15 14-8 7-0 

Sumber: Soedjono, 2003 

Selanjutnya, untuk menilai keseluruhan kinerja koperasi dilakukan penjumlahan 

skor pada setiap skala indikator dengan ketentuan, koperasi berada di zona hijau 

dengan rentang (150-(-5)) = 145-98, zona kuning dengan rentang (97-52), dan zona 

merah dengan rentang (51-(-5)). Koperasi yang berada di zona hijau berarti kinerja 

yang dilakukan baik di mana kegiatan dalam pemanfaatan sumberdaya, kapasitas, dan 

jaringan kerja sesuai dengan visi koperasi. Zona kuning menunjukkan kinerja koperasi 

pada umumnya memuaskan sesuai visi namun ada indikator yang perlu dilakukan 

untuk perbaikan terhadap kemajuan koperasi. Zona merah menunjukkan kinerja yang 

dilakukan koperasi berada dalam kesulitan artinya tidak sesuai dengan visi, kapasitas, 

sumberdaya, dan jaringan kerja. 

3.7.2 Analisis Indeks Jatidiri Koperasi Dengan Kuadran Model Daniel Cote 

Untuk mengukur jatidiri suatu koperasi dilakukan dengan metode kuadran yang 

diperkenalkan oleh Daniel Cote atau yang lebih dikenal dengan model Daniel cote. 

Model ini bertujuan untuk mengetahui intensitas jatidiri koperasi dengan 

memposisikannya pada sebuah diagram yang memiliki dua poros yakni sumbu X yang 

mencerminkan intensitas dari aturan pasar dan sumbu Y yang mencerminkan 

intensitas jatidiri koperasi. Penilaian untuk intensitas koperasi terhadap aturan pasar 

didasarkan pada hasil temuan mengenai solvabilitas permintaan, intensitas dari 
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kekuatan pasar, deregulasi, dan globalisasi. Sementara untuk penilaian pada intensitas 

jatidiri koperasi didasarkan pada beberapa indikator yaitu, nilai-nilai dan legitimasi, 

prinsip-prinsip dan praktek perkoperasian, pengendalian demokratis, pemilik 

pelanggan, cadangan yang tak dibagi, dan pembagian SHU. 

 

Gambar 3.1 : Diagram Daniel Cote 
 

 

 Sumber: Soedjono, 2003 

Gambar di atas menunjukkan posisi koperasi pada diagram indeks jatidiri 

Daniel Cote di mana terdapat enam kuadran yang masing-masing mencerminkan 

kondisi koperasi terkait dengan intensitas jatidiri dan intensitas aturan-aturan pasar. 

� Koperasi A di Kuadaran I. Posisi ini menggambarkan bahwa koperasi yang 

bersangkutan kuat dalam mengaplikasikan jatidirinya dan aturan-aturan yang 

terkait, tetapi tidak melakukan kegiatan yang penuh persaingan, seperti pada 

bidang pendidikan/pelatihan yang khusus dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. 
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Posisi ini juga menggambarkan bahwa anggota-anggota koperasi mematuhi dan 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. 

� Koperasi B di Kuadran II. Koperasi yang ada dalam kuadran ini cenderung lemah 

dalam mengaplikasikan jatidirinya dan aplikasi aturan-aturan perkoperasian serta 

kecil daya saingnya. Sayangnya banyak koperasi di Indonesia yang menempati 

posisi ini. 

� Koperasi C di Kuadran III. Koperasi pada posisi ini berhasil dalam bidang usaha 

dan memiliki daya saing besar, akan tetapi lemah dalam jatidirinya. Koperasi ini 

umumnya tidak terlalu memperhatikan kedudukan dan peran para anggota 

sebagai pemilik/pelanggan dan kegiatannya lebih dilakukan dengan pihak luar 

koridornya. Koperasi-koperasi ini lebih sebagai korporasi yang berbaju koperasi, 

bahkan kedudukannya cenderung akan menjadi koperasi E yang berada di luar 

kerangka kerja koperasi dan berubah statusnya menjadi korporasi. 

� Koperasi D di Kuadran IV. Koperasi dalam posisi ini merupakan kondisi  paling 

ideal bagi koperasi karena telah berhasil di bidang usahanya  tanpa melanggar 

jatidirinya. Untuk itu, koperasi-koperasi di kuadran lainnya harus diarahkan ke 

dalam kuadran IV ini, melalui cara-cara yang tepat. 

� Koperasi di Kuadran V dan VI. Kuadran ini sudah berada di luar kerangka kerja 

koperasi. Koperasi-koperasi di kuadran V adalah koperasi yang sudah tidak dapat 

berfungsi lagi karena lemahnya/kehilangan sifat dan ciri-ciri koperasinya, tidak 

memiliki daya saing, bekerja sesuai dengan aturan-aturan korporasi, seperti 

“koperasi F” yang merupakan kelompok-kelompok arisan dan bentuk kerjasama 

lainnya. Kuadran VI adalah tempat bagi badan usaha yang mirip atau bekas 

koperasi dan bekerja semata-mata atas dasar aturan-aturan korporasi seperti 

“koperasi H” dan “koperasi G“ (pra-koperasi).  
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Penempatan posisi jatidiri koperasi dilakukan berdasarkan prespektif 

responden di mana apabila lebih dari 50 % responden merasa koperasi memiliki jatidiri 

yang kuat maka koperasi ditempatkan di atas garis normal pada poros vertikal, 

sebaliknya apabila kurang dari 50 % responden yang merasa koperasi memiliki jatidiri 

maka dalam diagram Daniel Cote koperasi ditempatkan di bawah garis normal. 

Sedangkan apabila intensitas persaingan koperasi kuat maka karakteristik koperasi 

ditempatkan pada sisi sebelah kanan garis normal, sebaliknya apabila intensitas 

persaingan koperasi lemah maka karakteristik koperasi ditempatkan pada sisi sebelah 

kiri garis normal. 

 

3.7.3 Analisis Jatidiri Koperasi Pada Diagram Model Kisi-Kisi Menurut ICA 

ROAP (International Cooperative Alliance Regional Office for Asia-Pasific) 

  Analisis dengan diagram model kisi-kisi bertujuan untuk mengetahui kondisi 

koperasi pada saat tertentu dilihat dari segi perusahaan maupun perkumpulan. 

Kelebihan dari model kisi-kisi ini adalah adanya unsur pemerintah, sehingga model ini 

sekaligus dapat digunakan untuk mengukur intervensi pemerintah dalam 

pengembangan koperasi. Pada model ini terdapat empat kategori yakni orientasi 

pasar, jatidiri koperasi, pengendalian negara, dan prinsip-prinsip perusahaan orientasi 

investasi. 

  Untuk kategori I (orientasi pasar) dan kategori II (jatidiri koperasi) penilaian 

diberi skala 0 sampai (+10). Angkal nol merupakan bagian yang tidak diinginkan bagi 

koperasi, sebaliknya angka (+10) merupakan penilaian ideal bagi sebuah koperasi. 

Sedangkan untuk kategori III (pengendalian negara) dan IV (prinsip-prinsip perusahaan 

orientasi investasi) diberi skala penilaian 0 sampai (-10) di mana angka nol merupakan 

bagian yang diinginkan bagi koperasi, sementara (-10) merupakan bagian terburuk 
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bagi sebuah koperasi. Berikut merupakan gambaran koperasi-koperasi pada diagram 

kisi-kisi ICA ROAP. 

Gambar 3.2: Diagram Kisi-Kisi (Grid Model) Menurut ICA ROAP 

 

Sumber : Soedjono, 2003 

� Koperasi A di Kuadran I. Koperasi A yang terletak pada titik temu kordinat Y+8 

(absis) dan X+5 (ordinat) menggambarkan keadaan yang cukup baik dilihat dari 

intensitas jatidiri (angka 8), meskipun daya saingnya masih sedang (angka 5). 

Garis a menunjukkan arah dan sekaligus jenis perbaikan yang perlu dilakukan 

untuk mendekati kondisi yang ideal. Dalam kasus koperasi A tekanannya lebih 
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diberikan pada peningkatan daya saing, karena intensitas pelaksanaan jatidirinya 

sangat baik. 

� Koperasi B di kuadran II. Kedudukan koperasi B dikuadran II sebagai titik temu 

koordinat Y+5 dan X-7 mencerminkan hubungannya dengan pemerintah. Karena 

intervensi pemerintah yang relatif jauh ke dalam organisasi intern koperasi (angka 

-7) akan sulit bagi koperasi untuk mengembangkan jatidirinya (angka +5). 

Sehingga koperasi harus berupaya membebaskan diri dari intervensi pemerintah 

yang berlebihan. 

� Koperasi C di Kuadran III. Koperasi C dalam posisi Y-9 dan X-4 merupakan 

kondisi terburuk bagi koperasi. Koperasi dalm posisi ini menghadapi tiga kendala 

berat yakni mengembalikan wataknya dari korporasi menjadi koperasi dengan 

jatidirinya, meniadakan/mengurangi intervensi pemerintah, serta memperkuat 

organisasi, manajemen, dan usaha untuk mampu bersaing dalam pasar. Dalam 

kondisi seperti itu, maka cara yang paling logis adalah membubarkan koperasi 

yang bersangkutan atau membiarkan merubah dirinya sebagai korporasi (usaha 

berbasis modal). 

� Koperasi D di Kuadran IV. Koperasi D dalam posisi Y-4 (yang lebih dekat dalam 

korporasi) dan X+8 mempunyai posisi yang lebih ringan untuk penyesuaian 

kembali menjadi koperasi. Hal ini sangat tergantung pada persepsi koperasi yang 

bersangkutan dan besarnya kamauan koperasi untuk kembali pada jatidiri 

koperasi yang sebenarnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KOPERASI SETIA BUDI WANITA MALANG 

 

4.1  Sejarah Perkembangan Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Pada mulanya Koperasi Setia Budi Wanita adalah sebuah perkumpulan yang 

diprakarsai oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas yang berdiri pada tahun 1954. Perkumpulan ini 

berjalan hingga tahun 1963 dan kemudian fakum. Sehingga pada tahun 1976 Ibu 

Mursia Zaafril Ilyas beserta ibu-ibu istri dokter lainnya sebanyak 17 orang berusaha 

membangkitkan kembali perkumpulan tersebut dari kefakuman melalui sebuah arisan.  

Dalam perkumpulan arisan tersebut diadakan pertemuan wajib minimal sekali 

dalam sebulan yang mendiskusikan segala permasalahan yang dihadapi anggota, 

terutama masalah keuangan. Maka timbul gagasan dari Ibu Mursia Zaafril Ilyas untuk 

meningkatkan perkumpulan arisan tersebut menjadi perkumpulan simpan pinjam. 

Namun dalam perjalanannya tidak semulus dengan yang diharapkan, terdapat pro dan 

kontra yang menyertai. Akan tetapi, berkat ketekunan dan keyakinan yang kuat, 

perkumpulan tersebut berubah menjadi “Pra Koperasi” yang diberi nama “Setia Budi 

Wanita”. 

Pada tahun 1977 perkumpulan Pra Koperasi Setia Budi Wanita ditingkatkan 

menjadi sebuah koperasi dengan Nomor Badan Hukum: 3992/BH/II/77 dan Nama 

“Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita” yang bertempat di Jl. Trunojoyo No. 76 

Malang, Jawa Timur. Perkembangan Koperasi Setia Budi Wanita sangat baik dengan 

menerapkan sistem tanggung renteng. Hingga tahun 1980 jumlah anggota Koperasi 

Setia Budi Wanita mencapai lebih dari 5.000 orang dengan beberapa unit usaha di 

antaranya adalah Unit Simpan Pinjam, Unit Pertokoan, Unit Peternakan, Unit 

Pertanian, Unit Percetakan, dan Unit Bina Sejahtera. 
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Perkembangan Koperasi Setia Budi Wanita yang sangat cepat ini mendapatkan 

perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1979 pemerintah memberikan penghargaan 

kepada Koperasi Serba Usaha setia Budi Wanita sebagai Koperasi Non KUD Nomor 2 

terbaik tingkat Nasional. Sehingga pada tahun 1980 Koperasi SU SBW mendapat 

banyak bantuan dari pemerintah yang di antaranya adalah sebagai berikut: 

- Mendapat pinjaman dari Kabulog sebesar Rp. 150.000.000,-. 

- Donasi Dirjen Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- 

- Donasi Presiden dan Gubernur Rp. 1.460.000,- 

- Pinjaman Modal Kerja dan Investasi dari BI sebesar Rp. 229.000.000,- 

Namun, pada tahun 1982 KSU “Setia Budi Wanita” mengalami kejatuhan yang 

disebabkan adanya kesalahan manajemen. Sehingga di tahun 1982 sampai dengan 

1986 Koperasi Setia Budi Wanita lumpuh total dengan anggota yang tersisa sebanyak 

360 orang. Sedangkan pada bidang usaha hanya tersisa Unit Simpan Pinjam. Akan 

tetapi, berkat pinjaman yang diberikan oleh Bustanil Arifin selaku Menteri Koperasi saat 

itu, maka Koperasi Setia Budi Wanita dapat bangkit kembali. Sehingga pada tahun 

1990 anggota mencapai 765 orang dan mendapatkan SHU sebesar Rp. 2.500.000,- 

yang selanjutnya dibagikan melalui simpanan wajib guna memupuk modal sendiri. 

Namun selama itu, Koperasi Setia Budi Wanita mendapat kesulitan untuk 

meminjam modal dari luar, terutama dari Bank. Hingga tahun 1993, Koperasi SBW 

mendapat bantuan pinjaman modal kerja dari Indosat dan mendapat kepercayaan 

untuk melaksanakan Program Pemulihan Pangan Masyarakat Rentan (P3MR) pada 

tahun 1999. Sementara, pada tahun 2000, Koperasi Setia Budi Wanita mengkaji ulang 

mengenai “Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng” yang pernah membawanya 

mencapai kesuksesan. Sehingga pada tahun 2001, berbagai fasilitas pinjaman dana 

bergulir dan perkembangan Koperasi Setia Budi Wanita semakin baik. Seiring dengan 
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perkembangan tersebut, Koperasi Setia Budi Wanita dapat melunasi pinjaman 

substitusi BI pada tanggal 24 Juni 2005. Hal ini terutama karena kegigihan seluruh 

anggota koperasi dan penerapan Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng yang baik. 

4.2  Visi dan Misi Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita memiliki visi sebagai “Wadah 

pemberdayaan di bidang ekonomi sosial budaya melalui Sistem Tanggung Renteng 

untuk mengangkat derajat, harkat, martabat dan kesejahteraan anggota serta 

masyarakat dengan profesionalisme mewujudkan perempuan yang mandiri, 

berkualitas, dan berintegritas”. Sedangkan misi yang dimiliki Koperasi Setia Budi 

Wanita adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi tempat belajar aplikasi Sistem Tanggung Renteng dan Perkoperasian. 

2. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM anggota secara 

rencana dan berkelanjutan. 

3. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan secara bertahap dan sistematis. 

4. Melaksanakan penerapan manajemen koperasi berdasarkan nilai-nilai koperasi 

(value based cooperative management). 

5. Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat. 

6. Melakukan penggalian potensi ekonomi produktif anggota untuk 

mengembangkan usahanya dan usaha koperasi. 

7. Melakukan jaringan kerja antar anggota dan antar koperasi guna meningkatkan 

pelayanan. 
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8. Melakukan penghimpunan, pengelolan, dan penyaluran dan anggota dan 

masyarakat dengan tepat sasaran. 

9. Meningkatkan program KPPK sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. 

4.3  Wilayah Kerja 

Wilayah kerja Koperasi Setia Budi Wanita terus mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu. Koperasi Setia Budi Wanita terletak di Jalan Trunojoyo No. 76 Kota 

Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1980, jumlah anggota Koperasi Setia Budi Wanita 

mencapai 5.000 orang, namun mengalami penyusutan pada tahun 1982 hingga 

menjadi 360 orang akibat kesalahan manajemen. Akan tetapi, Koperasi Setia Budi 

Wanita berhasil bangkit dari keterpurukan. Hingga tahun 2012, jumlah anggota 

mencapai 6.243 orang dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Malang Raya 

yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. 

4.4  Struktur Organisasi 

Stuktur organisasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada seluruh 

anggota organisasi mengenai pembagian kerja dari organisasi tersebut, serta 

menjelaskan sistem pertanggungjawaban, kepada siapa masing-masing perangkat 

organisasi harus bertanggungjawab. Sesuai dengan UU No. 17/2012, perangkat 

organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus, di mana 

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berikut 

merupakan struktur organisasi pada Koperasi SU SBW. 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Koperasi Setia Budi Wanita 

 

Keterangan : 
     : Garis Wewenang dan Tanggung jawab 
     : Garis Komando 
 
Sumber : Koperasi Setia Budi Wanita, 2013 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, keputusan tertinggi berada pada 

anggota yang digelar dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam RAT pengurus dan 

pengawas dipilih secara demokratis menggunakan formatur. Tugas utama pengawas 

adalah mengawasi kerja dan semua kebijakan pengurus, serta mengkritisinya. 

Sementara pengurus bertugas memilih dan mengangkat Petugas Pendamping 

Lapangan (PPL), Koordinator Usaha (manajer), serta karyawan untuk membantu 

melaksanakan kebijakan pengurus. 

 

 

Rapat Anggota 

Pengurus Pengawas 

 ANGGOTA 

Manajemen PPL 

Unit Unit Unit Unit ----    UnitUnitUnitUnit    
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4.4.1  Rapat Anggota Tahunan 

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang keputusan tertinggi dalam 

koperasi. Sesuai dengan UU No. 17/2012, RAT wajib diselenggarakan minimal satu 

kali dalam setahun untuk mengetahui kesehatan kinerja koperasi. Koperasi Setia Budi 

Wanita sendiri telah rutin mengadakan Rapat Anggota dua kali dalam setiap tahunnya 

yang terdiri dari RAB (Rencana Anggaran Belanja) pada bulan Desember dan RAT 

(Rapat Anggota Pertanggungjawaban Pengurus) pada bulan Januari/Februari dengan 

agenda untuk menyampaikan dan mengesahkan hasil pertanggungjawaban pengurus 

selama satu tahun, menyampaikan dan mengesahkan hasil pengawasan pengawas 

selama satu tahun, serta melakukan pemilihan pengawas atau pengurus untuk periode 

berikutnya. 

RAT dihadiri oleh peserta sidang Rapat Anggota dan para undangan, di mana 

peserta sidang meliputi utusan dari kelompok yang memiliki status anggota penuh 

karena jumlah anggota telah mencapai lebih dari 3.000 orang. Berikut merupakan 

ketentuan untuk perwakilan anggota: 

1. Kelompok yang beranggotakan 15 sampai dengan 22 orang diwakili oleh satu 

orang. 

2. Kelompok yang beranggotakan 23 orang ke atas diwakili oleh dua orang. 

3. Utusan dari KPPK (Kelompok Pedagang dan Pengusaha Kecil) anggota penuh, 

setiap 15 orang diwakili oleh satu orang. 

Sesuai dengan Anggaran Dasar, sidang RAT dinyatakan sah apabila dihadiri 

minimal 50% dari jumlah perwakilan kelompok ditambah satu. Sejauh ini sidang RAT 

selalu dihadiri lebih dari 90% undangan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi 

mengenai RAT telah disampaikan dengan baik dan mendapat perhatian yang baik pula 

dari peserta undangan. Berikut merupakan hasil quorum RAT tahun 2009-2010. 
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Tabel 4.1 : Pelaksanaan RAT Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 2009-2011 

No. Tahun Tanggal 
Pelaksana 

Undangan 
(orang) 

Hadir 
(orang) 

% 

1. 2009   5   Maret     2010 309 307 99 
2. 2010 25 Februari 2011 310 307 99 
3. 2011 24 Februari 2012 329 316 96 

Sumber: Notula dan surat Keputusan RAT Koperasi Setia Budi Wanita, 2009-2011 

Untuk tidak mengurangi hak bicara anggota, sebelum pelaksanaan Rapat 

Anggota diadakan rapat di tingkat kelompok. Selain utusan kelompok, peserta sidang 

juga meliputi pengurus dan pengawas. Sementara undangan merupakan para pejabat 

terkait baik dari pihak pemerintah maupun auditor dari Akuntan Publik. Setiap 

perwakilan anggota yang berstatus anggota penuh bulanan/KPPK dan bermandat 

memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing satu suara. Sementara pengurus 

dan pengawas dalam RAT mempunyai hak bicara sesuai dengan fungsi masing-

masing. Sedangkan para undangan dapat berbicara bila diminta. 

4.4.2 Pengurus dan Pengawas Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Pengurus dan pengawas merupakan perangkat organisasi penting dalam 

koperasi, selain Rapat Anggota. Ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan 

pengurus dan pengawas secara umum telah diatur dalam Undang-Undang 

Perkoperasian No. 17/2012 dan disempurnakan dalam Anggaran Dasar pada masing-

masing koperasi. Dalam Koperasi Setia Budi Wanita, pemilihan pengurus dilakukan 

dalam RAT menggunakan formatur yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

Bab V pasal 13, sebagai berikut: 

1. Anggota formatur tidak diperbolehkan dipilih menjadi pengurus.  

2. Tata cara penentuan anggota formatur, calon pengurus dan calon pengawas 

tertera pada Peraturan Khusus.  



67 

 

 

 

3. Jumlah anggota formatur sekurang-kurangnya 5 orang, sebanyak-banyaknya 7 

orang.  

4. Formatur diangkat dalam Rapat Anggota dengan mandat penuh. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya formatur mengacu kepada aspirasi anggota 

dan kepentingan Koperasi  

6. Apabila diperlukan dalam melaksanakan tugasnya formatur dapat didampingi 

sekunder dan dinas terkait. 

Tugas dan Kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 24, yakni 

sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi. 

b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi. 

c. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan. 

d. Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Koperasi. 

e. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas kepengurusannya. 

f. Memutuskan penerimaan Anggota baru, penolakan Anggota serta 

pemberhentian Anggota. 

g. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan 

dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan. 

h. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada Anggota dan mencegah 

segala hal yang menyebabkan perselisihan. 

i. Memelihara kerukunan diantara Anggota dan mencegah segala hal yang 

menyebabkan perselisihan. 
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j. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan 

ketentuan. 

1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa 

Anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh Anggota Pengurus yang 

bersangkutan. 

2. Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam 

Rapat Pengurus, maka semua Anggota Pengurus tanpa kecuali menanggun 

kerugian yang diderita Koperasi. 

k. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota 

Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap Anggota. 

l. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh 

Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. 

m. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan 

pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari 

Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Kopersi dalam hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah 

tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan 

khusus Koperasi. 

2. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak 

atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan 

dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi. 

Sementara hak pengurus adalah sebagai berikut: 
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a. Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi menerima uang kehormatan dan 

uang  imbalan jasa menurut keputusan Rapat Anggota.  

b. Mengangkat dan memberhentikan Direksi/Manajer dan Karyawan Koperasi; 

c. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai 

dengan Keputusan Rapat Anggota; 

d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi; 

e. Meminta laporan dari Direksi/Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu 

diperlukan. 

Masa jabatan pengurus adalah empat tahun, namun pengurus dapat dipilih lagi 

jika masa jabatannya habis sampai pada tiga periode berturut-turut. Berikut merupakan 

susunan pengurus Koperasi Setia Budi Wanita periode tahun 2010-2013. 

Tabel 4.2 : Data Susunan Pengurus Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 2010-2013 

Nama Jabatan 
Ny. Dra. Sri Untari Bisowarno, M.AP Ketua I 
Ny. Herni Yuli Lestari, S. Sos Ketua II 
Ny. Hesti Setyodyah Lestari, S. Psi Sekertaris I 
Ny. Chirstina Edien Supomo Sekertaris II 
Ny. Sudiastuti Bendahara 

Sumber: Koperasi Setia Budi Wanita, 2013 

Sementara itu, pemilihan pengawas dalam Koperasi Setia Budi Wanita juga 

dilakukan dengan menggunakan formatur. Masa jabatan pengawas adalah dua tahun 

dan dapat dipilih lagi setelah habis masa kerjanya maksimal selama tiga periode 

berturut-turut. Tugas pengawas adalah memeriksa administrasi dan akuntasi yang ada 

pada koperasi  maupun dokumen di luar Koperasi sejauh berhubungan dengan hal-hal 

yang sedang diawasinya, sekurang-kurangnya 3 bulan sekali serta membuat dan 

menyerahkan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota 

melalui Pengurus, sekurang-kurangnya 3 bulan. 

Pengawas juga berhak menerima uang kehormatan dan jasa menurut 

keputusan RAT. Selain itu, pengawas berhak meminta rapat bersama pengurus 
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apabila diperlukan dan menggunakan hasil pemeriksaan jasa audit untuk melengkapi 

keabsahan data. 

4.4.3 Koordinator Usaha dan Karyawan Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Dalam sebuah koperasi, terdapat seorang manajer yang bertugas mengelola 

koperasi. Namun pada Koperasi Setia Budi Wanita, tugas manajer ini diambil alih oleh 

koordinator usaha yang bertugas mengontrol, mengawasi, dan mengatur strategi untuk 

perkembangan kinerja koperasi yang mencakup segala bidang yakni bidang 

organisasi, usaha, dan keuangan. Koordinator Usaha dipilih oleh pengurus dan 

diajukan dalam RAT. Masa jabatan koordinator usaha sama dengan pengurus yakni 

empat tahun dan dapat diperpanjang. Berikut merupakan job description koordinator 

usaha dalam Koperasi Setia Budi Wanita. 

BIDANG ORGANISASI : 

1. Membantu mengendalikan kelancaran tugas-tugas karyawan. 

2. Membantu menertibkan aturan-aturan karyawan dan pelaksanaan tugas sesuai 

dengan pekerjaan yang telah ditetapkan. 

3. Mengevaluasi dan mengusulkan hasil prestasi kerja karyawan untuk menetapkan 

posisi jabatan. 

4. Mengusulkan kenaikan gaji karyawan secara berkala sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan. 

5. Mengusulkan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggungjawabnya. 

6. Mengevaluasi dan mengusulkan tentang promosi, mutasi maupun degradasi dari 

masing-masing karyawan sesuai dengan hasil kerja yang dicapai. 
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7. Pelaksana kebijakan pengurus yang diputuskan oleh rapat pengurus dan oleh rapat 

anggota. 

 

BIDANG USAHA : 

1. Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan 

perkembangan koperasi. 

2. Menyusun rencana keuangan tentang penjualan (omzet), pendapatan serta biaya 

secara bulanan maupun tahunan. 

3. Mampu memperkecil resiko usaha. 

4. Meneliti kebenaran perhitungan plafon pinjaman, menganalisa laporan keuangan 

dan kondisi usaha berkaitan dengan realisasi pinjaman. 

5. Bertanggungjawab atas kelangsungan usaha koperasi. 

6. Pelaksana usaha yang bertanggungjawab kepada pengurus. 

 

BIDANG KEUANGAN : 

1. Melakukan pemeriksaan fisik kas secara harian. 

2. Mengecek dan mengesahkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas harian. 

3. Mempersiapkan dan melaporkan laporan keuangan dan arus kas secara bulanan. 

4. Membantu pengurus dalam membuat rencana keuangan harian, bulanan maupun 

tahunan. 

5. Mengecek dan meneliti kebenaran atas pembukuan yang telah dilakukan baik 

penjumlahan ke bawah maupun ke samping serta penempatan pos-pos sesuai 

dengan aturan yang ada. 

6. Mengoreksi kebenaran dari saldo hutang, piutang maupun simpanan. 

7. Mengawasi proses pembuatan laporan keuangan. 
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8. Meneliti dan mengoreksi laporan yang dibuat oleh bagian akuntansi dan bukti 

pendukungnya. 

9. Meneliti ketertiban dan kelengkapan SPP dan SPH. 

10. Menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga terhadap pihak luar. 

11. Bertanggungjawab kepada Pengurus. 

Selain Koordinator usaha, pengurus juga berhak mengangkat karyawan untuk 

membantu kerja koordinator usaha. Hingga saat ini, Koperasi Setia Budi Wanita 

memiliki seorang koordinator usaha dan 28 staf karyawan. 

4.4.4  Keanggotaan Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Jumlah anggota Koperasi Setia Budi Wanita mengalami fluktuasi karena 

terjadinya pasang surut dalam kinerja koperasi. Namun saat ini, seiring dengan 

membaiknya kinerja Koperasi Setia Budi Wanita, juga cenderung meningkatkan jumlah 

anggota koperasi dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2012, total jumlah anggota 

mencapai 6.243 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 4.3 : Data Keanggotaan Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 2008-2012 

No. KEADAAN DATA 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Total Jumlah Anggota 5.296 5.764 5.640 5.898 6.234 
 a. Anggota Penuh 4.859 5.347 5.238 5.545 5.939 

 b. Calon Anggota 437 417 402 353 309 

2. Anggota Baru 1.452 949 827 987 970 
3. Anggota Mengajukan 

Keluar 
123 146 257 229 301 

4. Anggota Realisasi 
Keluar 

343 461 985 788 611 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 
2008-2012 

Calon anggota adalah mereka yang telah mengisi formulir pengajuan sebagai 

anggota, tetapi masih belum melunasi simpanan pokok. Anggota biasa adalah anggota 

yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum 

dalam ketentuan BAB IV; pasal 7; ayat (1); Anggaran Dasar Koperasi. Sementara itu, 
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dalam koperasi juga terdapat anggota luar biasa yakni anggota yang tidak memenuhi 

salah satu persyaratan keanggotaan koperasi, khususnya butir (a) yakni bukan Warga 

Negara Indonesia dan atau butir (c) tidak berdomisili di Jawa Timur yang tertera pada 

BAB IV Anggaran Dasar koperasi. 

Kinerja Koperasi Setia Budi Wanita semakin membaik dengan Sistem 

Tanggung Renteng. Dengan sistem tersebut, memungkinkan adanya pemerataan 

tanggung jawab atas kewajiban seseorang bagi seluruh anggota kelompok sehingga 

pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, dalam Koperasi 

Setia Budi Wanita seluruh anggota dibagi menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 15 sampai dengan 30 anggota, dengan mempertimbangkan kedekatan 

tempat tinggal masing-masing anggota. Setiap kelompok memiliki seorang 

penanggung jawab yang dipilih oleh anggota kelompok. Sementara untuk 

menjembatani kepentingan pengurus dan kelompok, dibentuk Pembina Pendamping 

Lapangan (PPL) yang bertanggungjawab atas 10 sampai 15 kelompok. 

PPL dibentuk oleh pengurus untuk masa jabatan yang ditentukan oleh 

pengurus. Tugas dan wewenang PPL adalah (1) Bertanggung jawab atas pembinaan 

bidang organisasi kepada anggota dalam jumlah kelompok yang ditentukan oleh 

pengurus. (2) Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai Sistem Kelompok 

Tanggung Renteng, kondisi, perkembangan dan permasalahan Koperasi yang perlu 

dipahami oleh anggota selaku pemilik. (3) Bertanggung jawab terhadap jalannya 

mekenisme kerja kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan. (4) Menyampaikan 

kepada pengurus mengenai kondisi, permasalahan dan kebutuhan anggota. Selain itu, 

PPL juga berhak menerima imbalan berupa uang kehormatan dan berbagai fasilitas 

untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya. 
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Anggota Koperasi Setia Budi Wanita terdiri dari individu dan bina usaha 

Kelompok Pengusaha Pedangang Kecil (KPPK). Koperasi Setia Budi Wanita juga turut 

berusaha membangkitkan kinerja usaha-usaha kecil dengan membantu KPPK dalam 

mengatasi kesulitan permodalan. Perkembangan jumlah kelompok baik yang 

beranggotakan individu maupun KPPK dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 : Data Jumlah Kelompok Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 2008-2012 

No. Keadaan Data 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Jumlah Klp. Penuh 

Aktif 
160 179 192 197 223 

2. Jumlah Klp. Penuh 
Pasif 

23 22 7 7 - 

3. Jumlah Klp. KPPK 119 121 115 100 86 
Jumlah Seluruh Kelompok 302 322 314 304 309 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 
2008-2012 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah tahun 2009 cenderung terjadi 

penurunan jumlah seluruh kelompok akibat menurunnya jumlah kelompok KPPK. 

Kendati demikian, jumlah kelompok aktif terus meningkat dari tahun ke tahun. Peran 

kelompok dalam sistem tanggung renteng adalah untuk pengambilan keputusan baik 

dalam penerimaan dan pengeluaran anggota, pengajuan pinjaman, dan 

permasalahan-permasalahan kelompok lainnya. Proses pengambilan keputusan 

dilakukan dengan musyawarah, karena setiap anggota kelompok harus bertanggung 

jawab pada setiap keputusan yang diambil. 

 

4.5  Unit Usaha 

Pada mulanya, Koperasi Setia Budi Wanita memiliki enam unit usaha. Namun 

setelah keterpurukan yang dialami koperasi pada tahun 1980 jumlah ini menyusut. 

Hingga saat ini, secara garis besar Koperasi Setia Budi Wanita memiliki dua unit usaha 

yakni unit jasa simpan pinjam dan unit pertokoan (waserda). 
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Perkembangan masing-masing unit usaha terus membaik setiap tahunnya. 

Jumlah pendapatan yang diperoleh Koperasi terus mengalami peningkatan. Hal ini 

tidak lepas dari kerja keras pengurus dan seluruh staf koperasi. Berikut meupakan 

gambaran perkembangan usaha Koperasi Setia Budi Wanita selama lima tahun 

terakhir. 

Tabel 4.5 : Perkembangan Usaha Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 2008-2012 

Uraian Penjualan Pendapatan 
Jasa 

Total 
Pendapatan 

Hasil Usaha 
Kotor 

2008 9.468.459.898 3.146.687.836 12.615.147.734 4.121.128.626 
2009 5.825.325.867 4.653.463.473 10.478.789.340 4.584.586.921 
2010 7.650.744.520 5.223.605.521 12.874.350.041  5.243.081.480 
2011 8.430.773.778 6.596.302.180 15.027.075.958 6.725.273.204 
2012 10.140.539.190 7.314.247.170 17.454.786.360 7.536.003.413 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Setia Budi Wanita 
Tahun 2008-2012 
 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa hasil pendapatan jasa terus maningkat 

selama lima tahun terakhir, sementara hasil pendapatan penjualan mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2009 hasil penjualan menurun menjadi Rp. 5.825.325.867,- 

namun kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp. 10.140.539.190,- pada tahun 

2012. Sementara itu, hasil usaha kotor terus meningkat dalam lima tahun terakhir ini. 

 

4.5.1  Unit Simpan Pinjam     

Unit simpan pinjam telah ada sejak pertama kali Koperasi Setia Budi Wanita 

didirikan. Perkembangan unit ini sangat baik dan bahkan menjadi kebanggaan bagi 

Koperasi Setia Budi Wanita karena keberhasilannya dalam menjalankan sistem 

tanggung renteng. Terdapat empat jenis simpanan dalam Koperasi Setia Budi Wanita 

yakni simpanan harian (simara), simpanan berjangka satu tahun (sifina), simpanan 

berjangka satu tahun dan dapat diperpanjang (simpati), serta simpanan berjangka 6 

bulan dan satu tahun (simpanan berjangka). 
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Sementara untuk jasa peminjaman, Koperasi Setia Budi Wanita juga 

menyediakan empat jenis pinjaman untuk anggota maupun non anggota, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pinjaman SP1 dengan plafon 4x simpanan wajib anggota dan maksimal 

pinjaman sebesar Rp. 16.000.000,-. Untuk mengajukan pinjaman ini harus 

dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok dengan sistem tanggung 

renteng. 

2. Pinjaman SP2 dengan plafon 1x simpanan wajib anggota dan maksimal 

pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,-. Untuk mengajukan jenis pinjaman ini juga 

perlu dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok Tanggung Renteng. 

3. Pinjaman Harian/KPPK/Bina Usaha, pinjaman ini diberikan kepada anggota 

dengan maksimal pinjaman Rp. 3.000.000,-. 

4. Pinjaman Non Tanggung Renteng, diberikan kepada anggota dan non anggota 

dengan maksimal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-. 

Jasa Pinjaman Tanggung Renteng memberikan pendapatan tertinggi 

dibandingkan dengan jasa pinjaman non tanggung renteng yakni sebesar Rp. 

5.382.192.830,- pada tahun 2012. Hal ini karena dengan penerapan sistem tanggung 

renteng yang baik memungkinkan untuk menekan kredit macet hingga mendekati 

bahkan mencapai 0%. Sementara untuk pendapatan jasa non tanggung renteng juga 

mengalami peningkatan dari Rp. 590.883.520,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 

745.118.030,- pada tahun 2012. Sementara untuk pendapatan jasa KPPK mengalami 

penurunan dari Rp. 120.366.839,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 106.331.949,- pada 

tahun 2012. Hal ini dapat dilihat pada tabel perkembangan unit simpan pinjam berikut 

ini. 
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Tabel 4.6 : Perkembangan Unit Usaha Simpan Pinjam Tahun 2008-2012 
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 
Simpanan 
Anggota 

5.717.937.390 9.112.010.946 10.748.654.329  13.339.547.350 15.121.313.255 

Pendapatan 
Jasa KPPK 

126.596.839 116.486.752 121.930.711 120.366.839 106.331.949 

Pendapatan 
Jasa 
Tanggung 
Renteng 

1.984.553.513 2.361.512.696 2.471.008.958 3.239.724.719 5.382.192.830 

Pendapatan 
Piutang SP 
II 

- 1.088.908.208 1.417.962.776 1.852.844.795 - 

Pendapatan 
Jasa Non 
Tanggung 
Renteng 

604.334.753 578.497.545 548.205.908 590.883.520 745.118.030 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 
2008-2012 
 
4.5.2  Unit Pertokoan (Waserda) 

 Koperasi Setia Budi Wanita juga memiliki unit pertokoan yakni Warung Serba 

Ada (Waserda) yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota. 

Waserda tersebut menyediakan fasilitas pembayaran tunai maupun kredit satu bulan 

dikarenakan banyaknya anggota yang sering hutang dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Anggota diharuskan menabung sebesar 10% dari jumlah barang yang 

diambil setiap bulannya, sehingga nantinya memiliki cukup tabungan untuk melakukan 

pembelian secara tunai. Untuk penetapan harga penjualan kredit ditambah 3% dari 

harga kulak. 

 Perkembangan unit waserda dalam Koperasi Setia Budi Wanita ini cukup baik. 

Dengan program belanja wajib, Koperasi Setia Budi Wanita mampu meraup omset 

hingga 9,832 miliyar, namun jumlah ini masih kurang dari target yakni 10 miliyar rupiah.  

Selain unit simpan pinjam dan waserda, Koperasi Setia Budi Wanita juga 

memiliki unit Rent Car yang mulai dioperasikan pada tahun 2008. Kendati unit rent car 

ini masih beroperasi bagi kalangan internal koperasi, namun perkembangan unit rent 
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car pada Koperasi Setia Budi Wanita ini cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

jumlah laba yang diperoleh pada unit usaha rent car yang rata-rata mengalami 

peningkatan laba setiap tahunnya. Pada tahun 2010 laba yang diperoleh mencapai Rp. 

23.941.730, namun pada tahun 2011 jumlah ini turun menjadi Rp. 14.915.256. Akan 

tetapi pada tahun 2012 terjadi peningkatan kembali sebanyak Rp. 16.443.399 menjadi 

Rp. 31.358.655. Hingga saat ini, Koperasi Setia Budi Wanita memiliki tiga jenis mobil 

yang beroperasi pada unit rent car yakni Avanza, Inova, dan Kijang LSX. 

4.6 Permodalan Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

 Permodalan dalam Koperasi Setia Budi Wanita masih mengacu pada UU 

Perkoperasian No.25/1992, yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Modal 

sendiri dalam Koperasi Setia Budi Wanita didapatkan dari simpanan pokok dan 

simpanan wajib anggota, cadangan yang terdiri dari cadangan resiko, cadangan bhakti 

anggota, cadangan khusus dan cadangan koperasi, serta donasi yang didapat dari 

pemerintah, koperasi sekunder, pengurus dan anggota, serta lembaga-lembanga 

lainnya. 

Sedangkan untuk modal luar dalam Koperasi Setia Budi Wanita berasal dari 

pinjaman kepada anggota, non anggota, koperasi lain, bank atau lembaga keuangan 

lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang, serta sumber lain yang sah. Pinjaman 

tersebut terbagi ke dalam hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, di 

mana hutang pada pihak ke III didapat dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir 

(LPBD), BPR Jatim, dan Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI). LPDB memberikan 

kontribusi yang tinggi dalam menguatkan modal Koperasi Setia Budi Wanita. 

Sementara Simpanan Wajib Partisipasi Gedung memberikan kontribusi tertinggi dalam 

pembentukan permodalan sendiri yang kuat bagi Koperasi Setia Budi Wanita. Berikut 
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merupakan tabel perkembangan modal pada Koperasi Setia Budi Wanita selama lima 

tahun terakhir. 

Tabel 4.7 : Permodalan Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 2008-2012 

Tahun Modal Sendiri 
(Rp) 

Proporsi 
(%) 

Modal Luar 
(Rp) 

Proporsi 
(%) 

Total 

2008 7.031.286.822 41,39% 9.954.998.832 58,61% 16.986.285.654 
2009 8.618.478.219 41,15% 12.323.714.468 58,85% 20.942.192.687 
2010 10.465.898.750 39,04% 16.343.469.253 60,96% 26.809.368.003 
2011 14.203.914.267  35,73% 25.549.726.891 64,27% 39.753.641.158 
2012 18.006.171.430 40,74% 26.191.339.606 59,26% 44.197.511.036 

     Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Setia Budi Wanita 

2008-2012 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, Koperasi 

Setia Budi Wanita mengalami peningkatan modal baik pada modal sendiri maupun 

modal luar. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan biaya operasional 

koperasi seiring dengan bertambahnya anggota. Namun dilihat dari proporsi, 

presentasi modal sendiri pada Koperasi Setia Budi Wanita cenderung mengalami 

penurunan selama lima tahun terakhir, tetapi berhasil meningkat pada tahun 2012. 

Sebaliknya untuk presentase modal luar pada Koperasi Setia Budi Wanita cenderung 

mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2012 karena terjadinya penurunan hutang 

pada pihak ke III. 

4.7 Sisa Hasil Usaha Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU No. 25/1992 merupakan pendapatan 

koperasi dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban 

lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian Sisa Hasil 

Usaha dalam Koperasi Setia Budi Wanita dilakukan dengan perincian sebagai berikut: 

Cadangan Koperasi 30%, Jasa anggota 45%, Dana pengurus 10%, Dana Karyawan 
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5%, Dana pendidikan 5%, dan Dana sosial 5%. Sementara itu, untuk perkembangan 

SHU pada Koperasi Setia Budi Wanita selama lima tahun terakhir akan ditunjukkan 

pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.8 : Perkembangan SHU Koperasi Setia Budi Wanita Tahun 2008-2010 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

SHU (Rp) 124.448.765 213.457.727 251.203.027 283.205.878 365.668.889 

        Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Setia Budi Wanita 

2008-2012 

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan SHU pada Koperasi 

Setia Budi Wanita dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Selain disebabkan 

oleh penambahan jumlah anggota, hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan 

partisipasi anggota baik dalam bentuk partisipasi modal maupun partisipasi dalam 

transaksi pada jasa peminjaman maupun pembelian. 
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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis data dan pembahasannya diperoleh dari hasil kajian terhadap 

perkembangan kelembagaan Koperasi Setia Budi Wanita melalui metode Development 

Ladder Assessment (Penilaian Tingkat Perkembangan). Selanjutnya, dari hasil 

Penilaian Tingkat Perkembangan akan diketahui bagaimana posisi jatidiri Koperasi 

Setia Budi Wanita menggunakan model Danile Cote dan model kisi-kisi ICA ROAP. 

Sehingga, untuk selanjutnya dapat dirumuskan langkah apa saja yang harus ditempuh 

untuk mewujudkan kinerja koperasi yang berjatidiri. 

5.1   Analisis Penilaian Tingkat Perkembangan Koperasi Setia Budi Wanita 

Malang 

Penilaian perkembangan kelembagaan pada Koperasi Setia Budi Wanita 

didasarkan pada empat unsur, yaitu: visi, kapasitas, sumberdaya, dan jaringan kerja. 

Keempat unsur tersebut selanjutnya dipilah menjadi 24 indikator, di mana setiap 

indikator masing-masing memiliki lima kriteria. 

Setiap kriteria pada masing-masing indikator merupakan dasar untuk 

menetapkan kinerja koperasi. Karena itu, setiap kriteria tersebut selanjutnya diberikan 

penilaian dengan menggunakan skor 1 hingga 5. Penjumlahan terhadap hasil penilaian 

(scoring) untuk setiap kriteria pada setiap indikator tersebut, selanjutnya digunakan 

sebagai dasar menentukan zonasi tingkat perkembangan kelembagaan koperasi 

contoh. Berikut ini merupakan temuan lapangan dan analisis yang dijadikan dasar 

untuk menilai kinerja koperasi dalam menentukan zonasi tingkat perkembangannya. 
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5.1.1    Visi Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Koperasi Setia Budi Wanita merupakan organisasi yang berbasis pada 

pelayanan anggota. Hal ini dapat dilihat dari visi, tujuan, dan struktur organisasi pada 

koperasi yang mengutamakan pelayanan kepada anggota dan telah didukung dalam 

Anggaran Dasar koperasi di mana setiap anggota berhak untuk memperoleh 

pelayanan dari koperasi, menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota, memiliki hak 

suara yang sama, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas, mengajukan 

pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi, dan memperoleh 

bagian Sisa Hasil Usaha. 

Sesuai dengan Anggaran Dasar pada Koperasi Setia Budi Wanita, pengurus 

dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam Rapat Anggota menggunakan 

formatur, di mana pengurus memiliki masa jabatan 4 tahun sementara pengawas 

memiliki masa jabatan 2 tahun. Perputaran pengurus dan pengawas berjalan dengan 

baik. Semenjak berdirinya, Koperasi Setia Budi Wanita telah melakukan pergantian 

ketua sebanyak lima kali. Hal  ini juga didukung oleh kebijakan dalam Anggaran Dasar 

yang menyatakan bahwa setiap pengurus dan pengawas yang telah dipilih dalam tiga 

periode berturut-turut tidak dapat dipilih kembali, sehingga dapat memberi kesempatan 

bagi anggota lain untuk berpartisipasi dalam kepengurusan koperasi. Sementara untuk 

staf manajemen sebagian besar diduduki oleh wanita karena posisi koperasi sebagai 

Koperasi Wanita. Berikut merupakan tabel kompilasi hasil wawancara pada Koperasi 

Setia Budi Wanita Malang, Jawa Timur. 
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Tabel 5.1 :  Kompilasi Hasil Wawancara Pada Koperasi Setia Budi Wanita, 
Malang, Jawa Timur 

No Variabel Indikator 
Skor  

Total 
Skor Zonasi 

1. Visi 1. Keterwakilan perempuan, kaum muda, dan 
golongan minoritas dalam staf dan kepengurusan, 
didukung oleh AD atau kebijakan tertulis dan 
keputusan-keputusan. 

5   

  2. Efektifitas organisasi melakukan hubungan 
dengan anggota. 

4   

  3. Upaya organisasi melakukan pengembangan 
bisnis. 

5   

  4. Tingkat komitmen organisasi terhadap 
pembangunan sosial. 

4   

  5. Efektivitas kepemimpinan dan menejemen 
pengurus. 

5   

  6. Sifat rencana strategik dan efektivitasnya. 2   

  7. Keberadaan mekanisme penyelesaian 
pertentangan dalam AD dan pembuatan 
keputusan-keputusan terekomendasi. 

4  
 

 

  Sub total  29 hijau 

2. Kapasitas 1. Tingkat struktur dan staf organisasi 
mencerminkan sebuah koperasi yang memiliki 
daya hidup dan berhasil. 

3   

  2. Tingkat resistensi pegawai senior dalam 
menejemen lima tahun terakhir. 

4   

  3. Tingkat kepuasan dari syarat-syarat pelayanan 
bagi staf. 

4   

  4. Tingkat kecukupan komitmen organisasi 
mengenai pentingnya pelatihan. 

5   

  5. Efektivitas langkah-langkah yang diambil 
organisasi untuk menurunkan biaya. 

4   

  6. Pemeliharaan sistem operasi dan pengaturan 
keuangan organisasi. 

5   

  7. Respons terhadap audit dalam lima tahun 
terakhir. 

5   

  8. Pelayanan koperasi kepada anggota 
berdasarkan penelitian pasar (menguntungkan). 

4   

  9. Keterlambatan laporan-laporan keuangan 
koperasi. 

0   

  Sub total  34 Hijau 

3. Sumber- 
daya 

1. Kecukupan modal organisasi. 10   

2. Pertumbuhan aset dalam arti riil tiga tahun 
terakhir. 

10   

  3. Perlindungan terhadap ekuiti dan pengelolaan 
aset secara menguntungkan. 

10   

  4. Efektivitas kedudukan kebijakan perkreditan dan 
prosedur pengendalian. 

10  
 

 

  Sub total  40 hijau 
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Lanjutan Tabel 5.1.... 

4. Jaringan 
Kerja 

1. Kebijakan fiskal dalam organisasi. 3   
2. Hubungan organisasi dengan pemerintah. 4   

  3. Tingkat kepuasan hubungan antara 
organisasi dengan koperasi puncaknya 
(gerakan koperasi)/sekunder. 

3   

  4. Hubungan organisasi dengan koperasi-
koperasi yang sedang berkembang dan 
mitra kerja/pembina-pembinanya. 

3  
 

 

  Sub total  13 kuni
ng 

  Total  116 hijau 

Sumber: Data primer diolah, 2013. 

Untuk indikator keterwakilan anggota dalam staf dan kepengurusan, Koperasi 

Setia Budi Wanita mendapatkan nilai 5 karena kaum muda dan golongan minoritas 

sepenuhnya telah terintegrasi secara adil dalam hal perwakilan dan partisipasi 

keanggotaan, pengurus, dan manajemen. Setiap anggota telah terwakili dalam staf 

dan kepengurusan melalui pertemuan-pertemuan dan Rapat Anggota yang 

menampung seluruh aspirasi anggota. Setiap anggota juga berhak turut serta 

berpartisipasi secara aktif dalam kepengurusan dan manajemen bila telah memenuhi 

syarat yang berlaku. Selama ini perputaran pengurus pada Koperasi Setia Budi Wanita 

telah berjalan dengan baik yang terbukti dengan adanya pergantian ketua sebanyak 

lima kali. 

Hubungan antara staf dan pengurus dengan anggota tergolong baik, semua 

kegiatan, pertemuan, dan perubahan kebijakan diinformasikan kepada anggota baik 

secara lisan maupun melalui surat edaran ataupun undangan. Dengan adanya 

pembagian anggota ke dalam kelompok-kelompok memudahkan pengurus untuk 

menyampaikan informasi kepada anggota. Informasi dari pengurus disampaikan 

kepada anggota melalui Pembina Penyuluh Lapangan (PPL) dan Penanggung Jawab 

dari masing-masing kelompok, sehingga informasi cenderung disebarkan secara 

merata dan tepat waktu.  
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Kendati demikian, terdapat juga informasi yang terlambat disampaikan kepada 

anggota seperti informasi mengenai telah beroperasinya Women Crisis Center untuk 

menangani permasalahan-permasalahan anggota namun banyak anggota yang belum 

tahu. Tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rata-rata mencapai 74%, 

tetapi ada juga kelompok yang tingkat kehadirannya hanya 40% sehingga musyawarah 

tidak sah. Dengan demikian, kesadaran anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa 

perlu ditingkatkan. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan hasil pengawasan 

pengawas disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan 

tepat waktu setiap tahunnya. 

Oleh karena itu, untuk indikator keefektifan hubungan organisasi dengan 

anggota pada Koperasi Setia Budi Wanita mendapatkan nilai 4. Hal tersebut 

dikarenakan kendati misi dan tujuan-tujuan telah disampaikan secara jelas kepada 

anggota dan sistem penyampaian informasi kepada anggota telah cukup baik, namun 

terkadang terdapat beberapa informasi yang belum ataupun terlambat sampai pada 

anggota.  

Koperasi Setia Budi Wanita memiliki komitmen pengembangan bisnis yang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan koperasi yakni untuk memenuhi kebutuhan dan 

aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat di sekitar lingkungannya serta didukung dengan adanya rencana dan 

realisasi kegiatan jangka pendek yang berorientasi pada pengembangan bisnis. 

Partisipasi anggota dalam kegiatan tersebut cukup besar, baik berupa keikutsertaan 

maupun penyertaan modal. Unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi SBW sampai 

saat ini di antaranya adalah jasa simpan pinjam dan waserda. Oleh karena itu, pada 

indikator komitmen pengembangan bisnis Koperasi Setia Budi Wanita mendapatkan 

nilai 5 karena telah memiliki rencana-rencana kegiatan yang berorientasi pada 
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pengembangan bisnis secara tertulis dan telah diimplementasikan dan dievaluasi 

dengan baik. 

Selain komitmen pada pengembangan bisnis, komitmen Koperasi Setia Budi 

Wanita pada pembangunan sosial juga cukup baik. Hal ini juga didukung dengan 

adanya rencana kegiatan jangka pendek yang berorientasi pada kegiatan sosial. Dana 

yang digunakan untuk kegiatan sosial berasal dari SHU 5% dan dana pos sosial. 

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah memperingati Hari Raya 

Idul Qurban, memberikan pelayanan kesehatan murah bagi anggota dan keluarga, 

membagikan sembako kepada masyarakat di sekitar koperasi dalam rangka 

memperingati Hari Koperasi, dan lain sebagainya. Kendati demikian, terdapat juga 

beberapa kegiatan yang belum sempat terlaksana seperti pemberian santunan kepada 

anak yatim piatu dan kegiatan donor darah. Hal ini dikarenakan agenda koperasi yang 

padat dan jadwal kegiatan yang bertabrakan sehingga perlu untuk mengagendakan 

kembali kegiatan tersebut. Selain itu, kurangnya minat anggota juga menjadi hambatan 

untuk melakukan kegiatan sosial tersebut. Untuk itu, pada indikator komitmen 

pembangunan sosial ini Koperasi Setia Budi Wanita mendapatkan nilai 4 karena masih 

ada beberapa kegiatan sosial yang belum diimplementasikan dan kurangnya minat 

anggota untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. 

Kepemimpinan dan manajemen pengurus di Koperasi Setia Budi Wanita 

didukung dengan Job Description yang jelas seperti yang diatur dalam Anggaran 

Rumah Tangga/Peraturan Khusus dan telah diimplementasikan dengan baik. 

Perputaran pengurus berjalan baik, beberapa pengurus menjabat untuk beberapa 

periode. Hal ini diperbolehkan sebagaimana dalam kebijakan Anggaran Dasar 

Koperasi SBW yang mentoleransi perpanjangan masa jabatan pengurus sampai 

dengan 3 periode dan telah disetujui anggota. Oleh karena itu, pada indikator 
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efektivitas kepemimpinan dan menejemen pengurus ini ini Koperasi Setia Budi Wanita 

mendapatkan nilai 5 karena setiap pengurus dan staf manajemen memiliki uraian 

jabatan yang jelas dan telah diimplementasikan dengan baik.  

Koperasi Setia Budi Wanita memiliki rencana kerja jangka pendek dan jangka 

panjang. Rencana kerja jangka panjang terdapat dalam rencana strategi koperasi 

dengan jangka waktu 5 tahun, sedangkan rencana jangka pendek (satu tahun) 

koperasi disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dievaluasi pada 

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus setiap tahunnya. Pengurus melakukan rapat 

koordiansi dan evaluasi secara rutin setiap bulannya agar realisasi program sesuai 

dengan perencanaan. Namun karena kurangnya pembuktian mengenai rencana 

strategis organisasi, maka untuk indikator keefektifan rencana strategis ini Koperasi 

Setia Budi Wanita mendapatkan nilai 2 di mana rencana strategis jangka panjang tidak 

dapat diakses publik dan hanya digunakan untuk kepentingan internal sehingga 

penilaian hanya dapat dilakukan pada rencana strategis jangka pendek saja.. 

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Koperasi Setia Budi Wanita 

diserahkan pada sistem tanggung renteng yang diterapkan pada kelompok-kelompok 

anggota. Masing-masing kelompok memiliki tata tertib baik secara lisan maupun 

tertulis yang mengikat setiap anggota kelompok tersebut. Penyelesaian sengketa 

dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing kelompok sampai ditemukan 

kesepakatan bersama. Namun terdapat juga beberapa kelompok yang bermasalah 

dalam menerapkan sistem tanggung renteng. Hal ini karena kurangnya pemahaman 

mereka mengenai tanggung renteng. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem 

tanggung rentang dan kualitas pertemuan kelompok sangat penting untuk ditingkatkan. 

Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga belum tercantum secara 

khusus dalam Angggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Indikator keberadaan 
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mekanisme pertentangan pada Koperasi Setia Budi Wanita mendapatkan nilai 4 

karena masing-masing kelompok telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa 

namun belum dicantumkan dalam anggaran dasar. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, variabel visi pada Koperasi Setia Budi 

Wanita memiliki score 29 dari total score 35 yang dipersyaratkan. Dengan score 

tersebut, visi Koperasi Setia Budi Wanita termasuk dalam zona hijau yang 

menunjukkan bahwa  kinerja koperasi secara umum adalah baik. 

5.1.2    Kapasitas Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Setiap koperasi dituntut untuk memiliki kapasitas manajemen yang baik. 

Kondisi kapasitas manajemen suatu koperasi dapat dilihat dari struktur organisasi, 

pelayanan bagi tenaga staf, pemeliharaan laporan keuangan, hasil audit, dan 

pemberian pelayanan kepada anggota. Selama ini kinerja staf dan pengurus Koperasi 

Setia Budi Wanita dinilai cukup baik. Hal ini juga ditunjukkan dari struktur organisasi 

koperasi yang memberikan kedudukan tertinggi pada anggota dalam menentukan 

keputusan. 

Rekruitmen staf/karyawan pada Koperasi Setia Budi Wanita mengikuti sistem 

rekruitmen dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang yakni dengan memberikan 

training kepada calon karyawan selama 3 bulan. Sejauh ini anggota telah merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh staf dan lebih ramah sehingga anggota merasa 

nyaman. Meskipun demikian, terdapat juga karyawan yang kurang teliti dalam 

mencairkan pinjaman anggota sehingga terjadi kemacetan dalam pembayaran 

angsuran. Informasi ini dapat dilihat dalam Notula RAT tahun 2011. Berkenaan dengan 

hal tersebut, indikator tingkat struktur dan staf organisasi Koperasi Setia Budi Wanita 

mendapatkan nilai 3. Hal ini karena struktur koperasi telah berusaha untuk melayani 
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kebutuhan anggota dengan baik, walaupun terkadang terdapat kekeliruan namun hal 

tersebut akan segera di atasi. Dengan demikian, ada kepuasan yang berlaku di antara 

pengurus, staf manajemen, dan anggota. 

Tingkat resistensi manajemen senior dan pengurus Koperasi Setia Budi Wanita 

cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan bertahannya manajemen senior dan pengurus 

sampai habis masa kerja. Bahkan beberapa staf manajemen dan pengurus menjabat 

untuk beberapa peiode. Hubungan staf dan pengurus tergolong cukup baik karena 

jarang terjadi ketegangan diantara mereka. Untuk itu, indikator tingkat resistensi 

pegawai senior pada Koperasi Setia Budi Wanita mendapat nilai 4 yang 

menggambarkan tingkat resistensi pegawai senior yang tinggi namun pergantian staf 

terbatas dan terdapat sedikit bukti adanya ketegangan di antara mereka. 

Tingginya tingkat resistensi manajemen senior dan pengurus juga menunjukkan 

adanya kepuasan mengenai syarat-syarat pelayanan bagi staf. Koperasi Setia Budi 

Wanita memberikan kontrak tertulis bagi setiap staf dan pengurus yang juga 

mencantumkan jumlah honor yang diterima. Selama ini staf dan pengurus merasa 

cukup puas dengan fasilitas yang diberikan meskipun tingkat kepuasan tidak dapat 

diukur secara pasti. Selain menerima honor, staf dan pengurus juga mendapatkan 

fasilitas tambahan seperti uang pulsa, beras, dan pendidikan ataupun pelatihan. 

Namun pada beberapa kasus terdapat tenaga staf yang tidak sampai habis masa 

kerja, hal ini terjadi terutama pada tenaga staf baru. Dengan demikian, indikator syarat-

syarat pelayanan bagi staf mendapatkan nilai 4 karena sebagian besar staf merasa 

puas dengan fasilitas yang diberikan oleh koperasi termasuk adanya kontrak tertulis 

dan penghasilan yang dapat disetujui. 

Kesadaran dan komitmen Koperasi Setia Budi Wanita mengenai pentingnya 

pelatihan dinilai sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya agenda rutin terkait 
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dengan pelatihan staf, pengurus, maupun anggota juga tingginya tingkat partisipasi 

mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dana yang digunakan untuk kegiatan 

pelatihan ini diambil dari SHU 5%. Beberapa kegiatan pendidikan ataupun pelatihan 

yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 lalu diantaranya adalah pendidikan 

mengenai sistem tanggung renteng kepada anggota dan Penanggung jawab 

kelompok, pendidikan untuk kader SBW dan kader PPL, pendidikan mengenai 

kewirausahaan, MC, dan lingkungan hidup kepada anggota, juga memberikan 

pelatihan hard skill seperti sulam, menjahit, dan borci kepada anggota. Koperasi juga 

memberikan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas SDM dan 

produktivitas karyawan. Selain itu, Koperasi Setia Budi Wanita juga bekerjasama 

dengan Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM 

koperasi, serta menghadiri undangan pemerintah baik seminar maupun workshop 

guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi koperasi. Kendati demikian, 

terdapat juga beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena kurangnya minat 

anggota dan kepadatan jadwal seperti, kejar paket B dan C bagi PJ-2 kelompok dan 

studi banding ke koperasi skunder dan koperasi primer lain. Dengan demikian, 

indikator komitmen organisasi mengenai pentingnya pelatihan mendapatkan nilai 5 

karena koperasi telah menyusun rencana pelatihan untuk staf, pengurus, dan anggota 

dan telah diimplementasikan secara rutin menggunakan dana-dana sendiri. 

Koperasi SBW juga melakukan upaya menekan biaya operasional sekalipun 

tanpa melalui studi sistematik. Dengan diterapkannya sistem tanggung renteng secara 

otomatis juga berpengaruh pada kecukupan modal koperasi. Selain itu, pinjaman 

modal dari pihak ketiga juga memberikan pengaruh besar bagi kegiatan usaha 

koperasi. Untuk itu, indikator keefektifan langkah-langkah penurunan biaya 

mendapatkan nilai 4 karena walaupun tidak ada bukti mengenai studi sistematis yang 
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dilakukan koperasi untuk menekan biaya, namun koperasi telah mengambil beberapa 

langkah yang menuju ke arah tersebut. 

Sistem-sistem operasi dan pengaturan keuangan pada Koperasi Setia Budi 

Wanita dipelihara dengan baik. Laporan keuangan selalu disajikan tepat waktu dan 

diperbarui setiap bulan serta diinformasikan kepada anggota melalui pertemuan-

pertemuan kelompok. Setiap tahunnya laporan keuangan selalu diaudit oleh akuntan 

publik dalam RAT dengan prinsip akuntansi dan penyajian keuangan secara 

keseluruhan. Dengan demikian, indikator pemeliharaan sistem operasi dan pengaturan 

keuangan mendapatkan nilai 5 karena keduanya telah diurus secara benar dan secara 

rutin disampaikan kepada anggota dalam pertemuan kelompok. 

Selama lima tahun terakhir, hasil audit laporan keuangan Koperasi Setia Budi 

Wanita dinyatakan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. Auditor tidak menemukan adanya kekeliruan dan ketidakberesan serta 

kesengajaan rekayasa dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. Bahkan 

Koperasi Setia Budi Wanita telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Untuk itu, indikator respon terhadap audit 

selama lima tahun mendapat nilai 5 karena catatan keuangan telah diaudit secara 

benar oleh tenaga profesional dan dilakukan tepat waktu setiap tahunnya. 

Koperasi Setia Budi Wanita selalu mengutamakan pelayanan terhadap 

anggota, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelayanan yang memberikan keuntungan 

bagi anggota walaupun tanpa analisis pasar. Contohnya seperti terdapat harga jual 

barang yang ditetapkan di waserda lebih murah dari pada harga umum di pasar, 

walaupun tidak semua. Selain itu, koperasi memberikan jasa pinjaman kepada 

anggota, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk permodalan bisnis anggota 

dengan bunga rendah, koperasi juga memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna 
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bagi perkembangan bisnis anggota sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota 

seperti kelas kecantikan, memasak, dan menjahit. Dengan demikian, indikator pelayan 

koperasi kepada anggota berdasarkan penelitian pasar mendapatkan nilai 4 karena 

selama ini pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota tidak sampai merugikan 

koperasi dan sebagian besar anggota merasa diuntungkan. 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis di atas, diketahui bahwa variabel 

kapasitas pada Koperasi Setia Budi Wanita memiliki score 34 dari total score 40 yang 

dipersyaratkan. Dengan demikian, kapasitas Koperasi Setia Budi Wanita menempati 

zona hijau yang berarti bahwa  kinerja koperasi ini secara umum adalah baik. 

5.1.3   Sumberdaya Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Salah satu komponen penting bagi perkembangan koperasi adalah 

ketersediaan sumberdaya keuangan. Setiap koperasi harus menjaga kesehatan 

sumberdaya keuangannya agar dapat terus mengembangkan kegiatan bisnis yang 

dimilikinya. Kesehatan sumberdaya keuangan koperasi dapat dilihat dari kecukupan 

modal, pertumbuhan aset, manajemen aset, serta kebijakan perkreditan dan prosedur 

pengendalian kredit. 

Kecukupan modal Koperasi Setia Budi Wanita dihitung menggunakan formula 

%100x
kewajiban

kewajibanaset
M

−
= . Berikut merupakan hasil perhitungan kecukupan modal 

Koperasi Setia Budi Wanita yang ditunjukkan pada tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 : Perhitungan Kecukupan Modal Koperasi Setia Budi Wanita, Malang. 

Uraian 
2008 

(Rp) 

2009 

(Rp) 

2010 

(Rp) 

2011 

(Rp) 

2012 

(Rp) 

Aktiva/ 
aset 

16.986.285.65
4 

20.942.192.6
87 

26.809.368.00
3 

39.753.641.15
8 

44.197.511.03
6 

Pasiva/ 

kewajib
an 

9.954.998.832 12.323.714.4
68 

16.343.469.25
3 

25.549.726.89
1 

26.191.339.60
6 

M % 70,63% 69,93% 64,04% 55,59% 68,75% 

Sumber: Hasil perhitungan, 2013. 

Dari hasil perhitungan modal diatas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Setia 

Budi Wanita memiliki tingkat kecukupan modal yang fluktuatif. Pada tahun 2008 

kecukupan modal koperasi mencapai 70,63% namun kemudian menurun hingga 

menjadi 55,59% di tahun 2011. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kenaikan 

kewajiban yang lebih tinggi dari pada kenaikan aset akibat bertambahnya hutang 

usaha pihak ke tiga. Namun pada tahun 2012 tingkat kecukupan modal koperasi 

kembali meningkat menjadi 68,75% dikarenakan penurunan hutang usaha pihak ke 

tiga. Kendati demikian, kecukupan modal Koperasi Setia Budi Wanita masih tergolong 

kuat karena selalu berada di atas 20% yang berarti bahwa jumlah aset jauh lebih besar 

dari pada kewajiban. Oleh karena itu, pada indikator kecukupan modal ini 

mendapatkan nilai 10. 

Namun untuk indikator kecukupan modal pada Koperasi Setia Budi Wanita ini,  

proporsi modal luar masih lebih besar daripada proporsi modal sendiri. Informasi ini 

dapat dilihat pada tabel 4.7 yang menunjukkan kondisi permodalan pada Koperasi 

Setia Budi Wanita dari tahun 2008 hingga 2012. Rata-rata proporsi modal sendiri 

koperasi selama tahun terakhir adalah 39,61%, sedangkan rata-rata proporsi modal 

luar pada Koperasi Setia Budi Wanita selama lima tahun terakhir adalah 60,39%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa permodalan pada Koperasi Setia Budi Wanita masih 
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didominasi oleh modal luar yang berasal dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir 

(LPBD), BPR Jatim, dan Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI). 

Sementara untuk pertumbuhan  aset Koperasi Setia Budi Wanita diukur dengan 

menggunakan rumus, sebagai berikut: 

Pertumbuhan disesuaikan inflasi Ti = T - tingkat inflasi menurut bank dunia 
Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, ditunjukkan pada Tabel 

5.3, berikut ini. 

Tabel 5.3 : Perhitungan Pertumbuhan Aset Koperasi Setia Budi Wanita, Malang. 

Ket 2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

2011 
(Rp) 

2012 
(Rp) 

Jumlah 
Simpana
n 

5.717.937.390 9.112.010.946 10.748.654.32
9 

13.339.547.35
0 

15.121.313.255 

Ekuity 7.031.286.822 8.618.478.219 10.465.898.75
0 

14.203.914.26
7 

18.006.171.430 

Jumlah 12.749.224.21
2 

17.730.489.16
5 

21.214.553.07
9 

27.543.461.61
7 

33.127.484.685 

T%  39,07% 19,65% 29,83% 20,27% 

Sumber: Hasil perhitungan, 2013. 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui jika pertumbuhan aset Koperasi 

Setia Budi Wanita juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 pertumbuhan aset 

mencapai 39,07%, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 

19,65%. Hingga tahun 2012 pertumbuhan aset menjadi 20,27%, setelah sebelumnya 

mencapai 29,83%. Fluktasi tersebut tidak lepas dari adanya perubahan jumlah 

simpanan anggota dan ekuitas terutama pada perubahan cadangan koperasi. Kendati 

demikian, pertumbuhan aset Koperasi Setia Budi Wanita masih tergolong sangat baik 

karena melebihi 5% setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, pada 

indikator pertumbuhan aset ini Koperasi Setia Budi Wanita mendapatkan nilai 10. 

%100
//

)//()//(
x

sebelumnyathekuitypenyertaansahamsimpananjml
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Manajemen aset pada Koperasi Setia Budi Wanita selama lima tahun terakhir 

(2008-2012) telah dikelola dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari tiga indikator 

yakni, ekuiti positif, SHU positif, dan terpenuhinya cadangan modal koperasi selama 

lima tahun terakhir. Dengan demikian, indikator manajemen aset pada Koperasi Setia 

Budi Wanita mendapatkan nilai 10. Informasi mengenai hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel 5.4 berikut. 

Tabel 5.4 : Ekuity, SHU dan Cadangan Modal Koperasi Setia Budi Wanita, Malang. 

Keteranga
n 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

2011 
(Rp) 

2012 
(Rp) 

Ekuity 7.031.286.82
2 

8.618.478.21
9 

10.465.898.7
50 

14.203.914.26
7 

18.006.171.43
0 

 

SHU 124.448.765 213.457.727 251.203.027 283.205.878 365.668.889 
Cadangan 
Modal 

252.959.079 188.921.761 428.585.424 508.547.188 618.247.854 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, 2008-2012 

Koperasi Setia Budi Wanita menyediakan dua jenis jasa pinjaman kredit yakni 

jasa pinjaman tanggung renteng dan jasa pinjaman non tanggung renteng. Untuk jasa 

pinjaman tanggung renteng, kebijakan-kebijakan perkreditan dan prosedur 

pengendalian kredit dilakukan oleh masing-masing kelompok di mana permohonan 

pinjaman diajukan dan akan dikaji oleh anggota kelompok. Besarnya pinjaman 

didasarkan dengan plafon yang dikaitkan dengan simpanan wajib anggota. Dan jika 

terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban, anggota akan diberi sanksi sesuai dengan 

kebijakan kelompok.  

Sedangkan untuk pinjaman non tanggung renteng diberikan pada anggota 

maupun non anggota dengan maksimal pinjaman Rp. 50.000.000,- dengan 

menyertakan persyaratan lain sebagai jaminan seperti sertifikat, BPKB, dan lain-lain 

yang telah disahkan oleh instansi terkait. Pencairan pinjaman dilakukan di kantor oleh 

anggota yang bersangkutan dan tidak diperkenankan diwakili oleh siapapun disertai 

dengan menunjukkan KTP asli. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai cukup efektif, hal 
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ini ditunjukkan dengan minimnya tingkat tunggakan kredit yang selama lima tahun 

terakhir ini selalu berada di bawah 1%. Dengan demikian, indikator kebijakan 

perkreditan dan prosedur pengendalian kredit mendapatkan nilai 10 karena koperasi 

telah memiliki kebijakan yang jelas terkait perkreditan dan tingkat kredit macet selalu 

berada di bawah 1%. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, variabel sumberdaya pada Koperasi Setia 

Budi Wanita mencapai score 40 dari total score 40 yang dipersyaratkan. Dengan score 

tersebut, sumberdaya Koperasi Setia Budi Wanita menempati zona hijau yang berarti 

bahwa  kinerja koperasi ini secara umum adalah baik. 

5.1.4    Jaringan Kerja Koperasi Setia Budi Wanita Malang 

Sebagai organisasi yang berbasis pada pelayanan anggota, Koperasi Setia 

Budi Wanita perlu untuk memperluas jaringan kerjanya dan membina hubungan baik 

dengan lembaga lain. Dengan begitu, koperasi diharapkan mampu untuk 

mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan bisnisnya sebagai upaya untuk 

meningkatkan pelayanan kepada anggota. 

Dalam upaya mengembangkan kegiatan usaha dan kualitas pelayanan bagi 

anggota, Koperasi Setia Budi Wanita bekerjasama dengan pihak ketiga baik dari 

instansi pemerintah, perbankan, maupun koperasi sekunder dalam hal penambahan 

modal kerja. Sehingga penentuan tingkat bunga dan harga cenderung menyesuaikan 

dengan tingkat bunga dan harga umum. Meskipun demikian, koperasi juga 

mempertimbangkan saran dari anggota, selama saran tersebut menguntungkan bagi 

semua pihak. Koperasi juga memberi keuntungan lain yakni sebesar 0,25% dari 

presentase bunga diberikan kepada anggota ketika keluar. Dengan pertimbangan 

tersebut, indikator kebijakan fiskal dalam organisasi mendapatkan nilai 3 karena 
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koperasi harus menyesuaikan tingkat bunga dan harga secara umum namun tetap 

mempertimbangkan saran anggota. 

Koperasi Setia Budi Wanita memiliki hubungan yang cukup baik dengan pihak 

pemerintah, bahkan Ketua Koperasi SBW saat ini merupakan anggota dewan yang 

secara aktif turut berpartisipasi dalam koperasi. Koperasi SBW selalu berpartisipasi 

pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Sebaliknya, 

koperasi juga selalu mengundang pejabat-pejabat pemerintah yang terkait dengan 

koperasi pada penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan untuk menerima saran dan 

masukan bagi kinerja koperasi selanjutnya. Selain itu, Koperasi Setia Budi Wanita juga 

aktif memonitor dan memberikan pendapat mengenai perkembangan Undang-Undang 

Perkoperasian, di mana pada tanggal 20 Maret 2013 lalu Koperasi SBW menjadi 

perwakilan bagi koperasi-koperasi se-Jawa Timur untuk melakukan gugatan terkait UU 

No. 17/2012. Hubungan koperasi dengan pemerintah juga meliputi pinjaman modal 

yang diberikan pemerintah melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) guna 

membantu meningkatkan kinerja ekonomi koperasi. Dengan demikian, indikator 

hubungan koperasi dengan pemerintah mendapatkan nilai 4 yang berarti bahwa 

pemerintah memonitor secara dekat apalagi dengan adanya anggota dewan yang 

duduk dalam kepengurusan namun tetap menerima pendapat yang diberikan oleh 

organisasi. 

Selain itu, Koperasi Setia Budi Wanita juga berusaha untuk menjaga hubungan 

baik dengan koperasi puncak yang dalam hal ini adalah Pusat Koperasi Wanita Jawa 

Timur (Puskowanjati). Selama ini Koperasi SBW turut berpartisipasi secara aktif dalam 

setiap kegiatan yang diadakan oleh koperasi sekunder seperti mengikuti pendidikan 

dan pelatihan serta menerima pinjaman modal dari Puskowanjati. Untuk itu, pada 

indikator  hubungan koperasi dengan koperasi puncak mendapatkan nilai 3 karena 
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koperasi telah berpartisipasi secara aktif dalam organisasi sekunder. Tidak hanya itu, 

Koperasi Setia Budi Wanita juga menjalin hubangan baik dengan koperasi primer lain 

melalui sharing atau berbagi pengalaman bersama. Dengan demikian, pada indikator 

hubungan koperasi dengan koperasi primer lain mendapatkan nilai 3 di mana terdapat 

kemitraan yang seimbang dengan saling memberikan manfaat bersama. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, score yang dicapai untuk variabel jaringan 

kerja adalah 13 dari 20 yang dipersyaratkan. Dengan demikian, jaringan kerja Koperasi 

Setia Budi Wanita menempati zonasi kuning yang berarti bahwa kinerja koperasi 

memuaskan tetapi masih memerlukan perhatian. 

Dari hasil temuan dan analisis secara keseluruhan, total score Koperasi Setia 

Budi Wanita adalah 116. Dengan demikian, Koperasi Setia Budi Wanita berada di zona 

hijau yang berarti kinerja yang dilakukan baik dalam kegiatan pemanfaatan 

sumberdaya, kapasitas, dan jaringan kerja sesuai dengan visi koperasi. Dengan begitu 

dapat disimpulkan bahwa kinerja Koperasi Setia Budi Wanita secara umum baik. 

Koperasi SBW selalu berupaya untuk mengembangkan kinerja ekonominya namun 

juga berusaha untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jatidiri koperasi. 

5.2    Analisis Indeks Jatidiri Koperasi Setia Budi Wanita Malang Dengan Model 

Daniel Cote 

Setelah dilakukan wawancara terstruktur dan penilaian dengan metode 

Development Ladder Assessment, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan 

hasil penelitian DLA ke dalam sebuah kuadran yang diperkenalkan oleh Daniel Cote 

untuk mengetahui apakah kegiatan Koperasi Setia Budi Wanita sudah berdasarkan 

jatidiri koperasi dan telah melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi. 

Koperasi tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis semata, tetapi juga 

sebagai suatu perkumpulan yang memiliki jatidiri yang membedakannya dengan badan 
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usaha lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui posisi 

jatidiri Koperasi Setia Budi Wanita. 

Dalam kuadran Daniel Cote, terdapat dua poros yang terdiri dari sumbu X yang 

mencerminkan intensitas dari aturan pasar dan sumbu Y yang mencerminkan 

intensitas jatidiri koperasi. Penilaian intensitas koperasi terhadap aturan pasar 

didasarkan pada hasil temuan mengenai solvabilitas permintaan, intensitas dari 

kekuatan pasar, deregulasi, dan globalisasi. Perhitungan rasio solvabilatas dilakukan 

dengan rumus sebagai berikut, 

100% x 
(equity) Ekuitas

(debt) utang Total
Ekuitas Total Terhadap Hutang Total Rasio =  

Hasil perhitungan solvabilitas permintaan pada Koperasi Setia Budi Wanita 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.5 : Rasio Solvabilitas Koperasi Setia Budi Wanita 

Rasio 2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Hutang terhadap 
Ekuitas 

141,58 142,99 156,16 179,88 145,46 121,98 

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio hutang terhadap ekuitas 

pada Koperasi Setia Budi Wanita selama lima tahun terakhir adalah 121,98%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proporsi hutang yang dijamin oleh ekuitas adalah sebesar 

121,98% atau dengan kata lain, setiap Rp. 1 modal sendiri digunakan untuk menjamin 

Rp. 1,2198 hutang koperasi. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan mengingat standar 

rasio hutang terhadap ekuitas yang dianjurkan adalah 110% (Soedjono, 2003). Dengan 

demikian, rasio solvabilitas pada Koperasi Setia Budi Wanita bernilai negatif. 

 Intensitas dari kekuatan pasar didasarkan pada ukuran pasar, tingkat 

pertumbuhan, dan kekuatan pembeli. Untuk ukuran pasar, pada waserda Koperasi 

Setia Budi Wanita masih didominasi oleh barang-barang kebutuhan sehari-hari    
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belum merambah pada penjualan barang-barang yang bernilai jual tinggi seperti mebel 

ataupun barang elektronik. Selain itu, dalam hal stok persediaan barang terkadang 

masih belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan anggota. Namun, koperasi juga 

telah berupaya untuk menggalakkan program belanja wajib dan program belanja bagi 

anggota yang memiliki perancangan untuk meningkatkan omset waserda. Sementara 

itu, untuk rata-rata tingkat pertumbuhan aset pada Koperasi Setia Budi Wanita dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir ini adalah 27,21%. Dengan begitu, pertumbuhan aset 

pada Koperasi Setia Budi Wanita tergolong sangat baik. Sedangkan untuk kekuatan 

pembeli, Koperasi Setia Budi Wanita tidak memiliki kekuatan dalam menetapkan 

harga. Harga ditetapkan oleh distributor dan disesuaikan dengan harga pasar. Dari 

indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pasar pada Koperasi Setia Budi 

Wanita masih berada pada garis negatif. 

 Sementara itu, dalam upaya deregulasi Koperasi Setia Budi Wanita 

menentukan harga dan tingkat suku bunga dengan menyesuaikannya pada harga dan 

tingkat bunga secara umum. Hal ini juga disebabkan karena masih besarnya 

ketergantungan koperasi dengan pihak ke III dalam hal permodalan. Karena seperti 

yang kita ketahui, proporsi modal luar koperasi masih lebih besar dari proporsi modal 

sendiri sehingga tingkat bunga harus disesuaikan dengan tingkat bunga pinjaman. 

Kendati demikian, koperasi juga masih mempertimbangkan saran dan pendapat 

anggota. Sehingga setiap terjadi perubahan kebijakan, anggota selalu memonitor dan 

turut serta dalam pengambilan keputusan meskipun tetap disesuaikan dengan 

kebijakan umum di pasar. Dengan demikian, upaya deregulasi pada Koperasi Setia 

Budi Wanita bernilai positif.  

Selain itu, Koperasi Setia Budi Wanita juga melakukan upaya globalisasi 

dengan memanfaatkan teknologi terutama media internet untuk menyampaikan 



101 

 

 

 

informasi baik kepada anggota maupun kepada masyarakat mengenai kondisi 

koperasi. Namun sayangnya, pemanfaatan media internet ini masih belum digunakan 

secara optimal. Data-data dan informasi-informasi yang terdapat pada situs Koperasi 

Setia Budi Wanita jarang diperbarui. Meskipun disediakan leaflet, namun tetap penting 

untuk selalu mengupdate situs koperasi guna memberikan informasi yang lebih luas. 

Sehingga dalam upaya globalisasi, Koperasi Setia Budi Wanita masih bernilai negatif. 

 Selanjutnya, untuk mengukur intensitas jatidiri koperasi didasarkan pada 

beberapa indikator yaitu, nilai-nilai dan legitimasi, prinsip-prinsip dan praktek 

perkoperasian, pengendalian demokratis, pemilik pelanggan, cadangan yang tak 

dibagi, dan pembagian SHU. Nilai-nilai dan legitimasi yang berlaku pada Koperasi 

Setia Budi Wanita dinilai baik. Hal ini didasarkan pada adanya rasa kekeluargaan dan 

kebersamaan yang diakui di antara anggota koperasi. Sehingga, dengan adanya 

hubungan yang baik tersebut dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman pada 

koperasi sekaligus dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. 

Sehingga untuk indikator ini Koperasi Setia Budi Wanita bernilai positif. 

Selain itu, Koperasi Setia Budi Wanita juga melakukan pengendalian secara 

demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persamaan hak bagi semua anggota 

koperasi dan telah didukung dalam Anggaran Dasar. Dalam prakteknya, koperasi juga 

telah melakukan pemilihan pengurus dan pengawas secara demokratis. Anggota juga 

bebas menyalurkan pendapat dalam setiap pertemuan-pertemuan kelompok untuk 

memperbaiki kinerja koperasi. Sehingga dalam hal ini, indikator pengendalian 

demokrasi pada koperasi bernilai positif. 

Koperasi adalah sebuah lembaga yang terbentuk dari sekumpulan orang yang 

memiliki visi dan misi yang sama. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi setiap 

anggota koperasi untuk turut bertanggungjawab sebagai pemilik dan menerima 
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pelayanan sebagai pengguna jasa. Hal tersebut juga telah dipraktekkan pada Koperasi 

Setia Budi Wanita,  di mana setiap anggota berhak untuk berpartisipasi dalam hal 

modal, keikutsertaan, maupun dalam hal pengawasan pada setiap kegiatan koperasi. 

Dengan demikian, hubungan kepemilikan dan pelanggan pada Koperasi Setia Budi 

Wanita bernilai positif. 

  Untuk memperkuat modal sendiri, Koperasi Setia Budi Wanita juga 

menyisihkan 30% dari jumlah laba per tahunnya untuk dana cadangan koperasi. Dana 

cadangan ini umumnya digunakan untuk menutup kekurangan dana apabila terjadi 

kerugian pada koperasi atau untuk memperluas usaha tentunya dengan persetujuan 

dalam Rapat Anggota. Selama lima tahun terakhir ini, Koperasi Setia Budi Wanita telah 

memenuhi cadangan modalnya dan jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. 

Anggota juga telah diberi informasi terkait laporan keuangan pada setiap pertemuan 

kelompok sehingga anggota mendapat kejelasan mengenai kondisi laporan keuangan 

termasuk dana cadangan yang tidak dibagikan. Dengan demikian, proporsi dana 

cadangan yang tidak dibagikan telah sesuai dengan kesepakatan, sehingga indikator 

ini bernilai positif. 

Setelah cadangan modal koperasi disisihkan, selanjutnya Sisa Hasil Usaha 

dibagi berdasarkan rincian sebagai berikut: 45% untuk jasa anggota, 10% untuk dana 

pengurus, 5% untuk karyawan, 5% untuk dana pendidikan, dan 5% untuk dana sosial. 

Pembagian SHU dilakukan secara adil yang didasarkan atas jasa atau partisipasi yang 

dilakukan oleh anggota. Sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Setia Budi Wanita 

pasal (19) ayat (2), SHU dibagikan dalam Rapat Anggota Tahunan sehingga setiap 

anggota mendapatkan kejelasan mengenai pembagian SHU tersebut. Dengan begitu, 

indikator pembagian SHU bernilai positif. Berikut merupakan pemetaan profil Koperasi 

Setia Budi Wanita ke dalam diagram Daniel Cote. 
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Gambar 5.1 : Keragaman Konteks Berdasarkan Jatidiri Koperasi Setia Budi 

Wanita Menurut Model Daniel Cote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil penelitian, diolah. 

Dari hasil analisis di atas, diketahui bahwa posisi Koperasi Setia Budi Wanita 

berada pada kuadran I. Lingkaran-lingkaran berwarna hijau mewakili indikator-indikator 

intensitas jatidiri koperasi yang meliputi nilai-nilai dan legitimasi, prinsip-prinsip dan 

praktek perkoperasian, pengendalian demokratis, pemilik pelanggan, cadangan yang 

tak dibagi, dan pembagian SHU. Sementara lingkaran-lingkaran berwarna biru 

mewakili indikator-indikator intensitas koperasi terhadap aturan pasar yang terdiri atas 

solvabilitas permintaan, intensitas dari kekuatan pasar, deregulasi, dan globalisasi. 

Dari kuadran tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Setia Budi Wanita telah 

mengaplikasikan jatidirinya dengan baik, namun kurang melakukan kegiatan yang 

penuh persaingan khususnya pada bidang waserda. Koperasi Setia Budi Wanita 

memang dinilai telah berhasil dalam memberikan jasa pinjaman dengan menggunakan 
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sistem tanggung renteng. Namun, akan lebih baik lagi jika unit usaha waserda juga 

dioptimalkan. Yang perlu dilakukan koperasi adalah dengan menggeser posisi di 

kuadran I menuju kuadran IV. Beberapa indikator yang perlu ditingkatkan adalah 

dengan menurunkan Rasio Hutang terhadap Ekuitas pada presentasi maksimal 110%, 

sehingga dapat meminimalkan resiko kerugian yang mungkin timbul waktu likuidasi. 

Selain itu, koperasi juga harus meningkatkan ukuran pasar dengan menyediakan 

barang yang lebih beragam dengan kuantitas yang lebih besar pada unit waserda serta 

tidak terbatas pada kebutuhan anggota saja untuk meningkatkan daya saingnya. 

Koperasi Setia Budi Wanita juga harus mengoptimalkan media internet sebagai sarana 

untuk memberikan informasi kepada anggota maupun masyarakat mengenai kondisi 

koperasi serta sebagai sarana untuk mempromosikan unit usaha pada Koperasi Setia 

Budi Wanita sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk ikut bergabung dalam 

koperasi. 

5.3 Analisis Jatidiri Koperasi Setia Budi Wanita Malang Menurut Grid Model 

ICA ROAP 

Selain dengan indeks jatidiri Daniel Cote, untuk melengkapi analisis jatidiri 

Koperasi Setia Budi Wanita juga diperlukan analisis dengan menggunakan model kisis-

kisi (Grid Model) yang direkomendasikan ICA ROAP. Dalam kuadran model kisi-kisi ini, 

terdiri dari dua poros yakni poros X yang mencirikan hal-hal yang berkaitan dengan 

pengendalian negara pada sebelah kiri dan kemampuan daya saing koperasi di 

sebelah kanan. Sedangkan poros Y mencirikan hal-hal yang berkaitan dengan jatidiri di 

sebelah atas dan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-pinsip perusahaan yang 

berorientasi pada  investasi. Dengan begitu, dalam model ini dapat diketahui 

bagaimana Koperasi Setia Budi Wanita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan keempat kategori tersebut dan bagaimana kecendurungannya. 
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Dilihat dari kategori I yakni orientasi pasar dalam DLA diwakili oleh beberapa 

indikator seperti komitmen terhadap pengembangan bisnis, kualitas pelayanan 

koperasi kepada anggota, langkah-langkah untuk menekan biaya operasional, 

keefektifan kepemimpinan dan manajemen pengurus, kualitas sumber daya 

manusia/SDM, serta kecukupan modal dan pengaturan keuangan. Komitmen 

pengembangan bisnis pada Koperasi Setia Budi Wanita cukup baik, terdapat dua unit 

usaha yakni simpan pinjam dan waserda. Kedua unit usaha tersebut didukung dengan 

adanya rencana kerja yang diimplementasikan dengan baik. Perkembangan unit usaha 

simpan pinjam selama ini dinilai baik, karena adanya pengaplikasian sistem tanggung 

renteng sehingga meminimalkan tingkat kredit macet. Sedangkan untuk unit usaha 

waserda dinilai masih terdapat beberapa kekurangan seperti masih terbatasnya suplai 

barang terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari dan belum dapat memenuhi 

kebutuhan anggota, kurangnya pemanfaatan media internet untuk mempromosikan 

unit usaha anggota dan memberikan informasi mengenai perkembangan unit usaha 

dan kondisi koperasi kepada anggota dan masyarakat. 

  Koperasi Setia Budi Wanita selalu mengutamakan pelayanan terhadap 

anggota, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelayanan yang memberikan keuntungan 

bagi anggota walaupun tanpa analisis pasar. Contohnya seperti beberapa harga jual 

barang yang lebih murah di waserda dari pada harga umum di pasar, bunga rendah, 

juga terdapat pelatihan-pelatihan yang berguna bagi perkembangan bisnis anggota. 

Selain itu, Koperasi Setia Budi Wanita juga berupaya untuk menekan biaya 

operasional walaupun tanpa studi sistemtis yakni dengan menerapkan sistem 

tanggung renteng dengan baik dan melakukan pinjaman pada pihak ke 3 untuk 

memperkuat modal. Untuk kepemimpinan dan manajemen pengurus pada Koperasi 

Setia Budi Wanita telah didukung dengan job description yang jelas dan telah 
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diimplementasikan dengan baik, namun belum ada mekanisme pertentangan secara 

tertulis.  

Sementara itu, kualitas SDM pada Koperasi Setia Budi Wanita dinilai sangat 

baik, mayoritas pendidikan pengurus setara dengan S1 dan S2. Sedangkan, untuk staf 

dan anggota rutin dilakukan pelatihan-pelatihan seperti kewirausahaan, MC, sulam, 

bordir, pendidikan tanggung rentang dan lain sebagainya. Untuk kecukupan modal dan 

pengaturan keuangan pada Koperasi Setia Budi Wanita dinilai sangat baik, dari hasil 

penilaian DLA indikator sumberdaya modal mendapatkan nilai sempurna. Hal ini 

mencerminkan kuatnya kecukupan modal, pertumbuhan dan pengelolaan aset yang 

baik dan kebijakan perkreditan yang baik. 

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam 

analisis model kisi-kisi ini pada kategori orientasi pasar Koperasi Setia Budi Wanita 

mendapatkan nilai 5. Hal ini karena meskipun pendapatan unit usaha waserda secara 

kuantitatif lebih besar dibandingkan dengan unit usaha simpan pinjam, namun masih 

banyak hal yang perlu dilakukan untuk perkembangan usaha waserda yang lebih baik. 

Selain itu, studi sistematis dan analisis pasar diperlukan untuk keefektifan langkah-

langkah penekanan biaya, juga diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa 

secara tertulis dalam AD/ART yang mencakup seluruh perangkat organisasi karena 

dengan semakin kompleksnya struktur organisasi di kemudian hari dapat menimbul 

bkan permasalahan yang semakin rumit pula. 

Selanjutnya untuk kategori II yakni jatidiri organisasi, Koperasi Setia Budi 

Wanita telah mempraktekkan konsep jatidiri koperasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya kegiatan-kegiatan koperasi yang sesuai dengan definisi, nilai-nilai, dan 

prinsip-prinsip koperasi menurut ICIS 1995. Misalnya dari segi definisi, Koperasi Setia 

Budi Wanita sebagai sebuah perkumpulan orang terus berupaya untuk mengutamakan 
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pelayanan terhadap anggota. Hal telah didukung dalam Anggaran Dasar koperasi di 

mana setiap anggota berhak untuk memperoleh pelayanan dari koperasi, menghadiri 

dan berbicara dalam Rapat Anggota, memiliki hak suara yang sama, memilih dan 

dipilih menjadi pengurus atau pengawas, mengajukan pendapat, saran dan usul untuk 

kebaikan dan kemajuan Koperasi, dan memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha. Koperasi 

Setia Budi Wanita juga merupakan lembaga otonom yang memperjuangkan 

kepentingannya secara bersama-sama baik dalam bidang ekonomi, sosial dan, budaya 

sebagaimana yang tertulis dalam visi Koperasi Setia Budi Wanita sendiri.  

  Selain itu dari segi nilai, Koperasi Setia Budi Wanita telah berupaya 

mempraktekkan nilai kemandirian baik dalam hal permodalan, pengembangan bisnis, 

maupun kelembagaannya. Koperasi Setia Budi Wanita juga telah mempraktekkan nilai 

kejujuran dan keterbukaan kepada anggotanya dengan menyampaikan informasi 

tentang kegiatan-kegiatan, pertemuan, maupun perubahan kebijakan walaupun tidak 

semua informasi tersalurkan kepada anggota.  

Sedangkan ditinjau dari segi prinsip, Koperasi Setia Budi Wanita secara 

konsisten menerapkan prinsip-prinsip koperasi seperti menerima anggota baru secara 

terbuka dan sukarela dengan persetujuan anggota lainnya; melakukan pengendalian 

secara demokratis yang ditandai dengan adanya hak bersuara yang sama bagi setiap 

anggota selaku pemilik, pengguna jasa, dan pengawas koperasi; Koperasi Setia Budi 

Wanita juga turut menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi baik dalam hal 

permodalan maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam koperasi; dalam 

melaksanakan kegiatan operasionalnya, Koperasi Setia Budi Wanita bergerak secara 

otonom tanpa tekanan dari pihak manapun bahkan secara aktif turut mengkritisi 

peraturan-peraturan dari pemerintah seperti pada pada tanggal 20 Maret 2013 lalu 

Koperasi SBW menjadi perwakilan bagi koperasi-koperasi se-Jawa Timur untuk 
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melakukan gugatan terkait UU No. 17/2012; untuk memelihara hubungan secara 

vertikal dan horizontal, Koperasi Setia Budi Wanita juga melakukan kerjasama dengan 

koperasi lain baik dalam penguatan modal maupun dengan saling berbagi 

ilmu/pendidikan yang dilakukan dengan koperasi sekunder Puskowanjati dan koperasi-

koperasi primer lainnya; selain itu, Koperasi Setia Budi Wanita juga tak lupa melakukan 

kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada kepedulian terhadap komunitas-komunitas 

di sekitar koperasi seperti pembagian hasil kurban pada Hari Raya Idul Adha dan 

pembagian sembako pada Hari Koperasi, meskipun belum semua kegiatan sosial 

diimplementasikan sesuai rencana karena padatnya agenda koperasi. Oleh karena itu, 

dengan berbagai pertimbangan di atas, Koperasi Setia Budi Wanita mendapatkan nilai 

8 untuk penerapan jatidiri koperasi sesuai dengan ICIS 1995. 

 Sementara itu untuk kategori III mengenai pengendalian negara, dalam analisis 

DLA diwakili oleh indikator jaringan kerja pada poin hubungan organisasi dengan 

pemerintah. Koperasi Setia Budi Wanita sebagai lembaga yang otonom dan 

independen tidak bergantung pada pengendalian negara. Meskipun saat ini terdapat 

anggota dewan yang menduduki kursi kepengurusan, namun hal tersebut tidak 

menghilangkan prinsip organisasi sebagai lembaga yang otonom dan independen. 

Kendati demikian, hubungan koperasi dengan pemerintah selama ini terjalin dengan 

baik. Koperasi Setia Budi Wanita turut berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan 

pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi setempat. Selain itu, hubungan 

koperasi dengan pemerintah juga meliputi pinjaman modal yang diberikan pemerintah 

melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) guna membantu meningkatkan 

kinerja ekonomi koperasi, namun hal tersebut juga tidak menghilangkan prinsip otonom 

dan kebebasan yang ada pada koperasi. Sehingga dengan demikian, kategori 
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pengendalian negara mendapatkan nilai (-1) pada analisis model kisi-kisi ICA ROAP 

ini. 

 Terakhir, untuk kategori IV mengenai prinsip-prinsip perusahaan orientasi pasar 

merupakan indikator bagi koperasi yang telah keluar dari jalurnya atau lebih dekat 

dengan sifat korporasi. Korporasi merupakan badan usaha yang dikendalikan dan 

digerakkan oleh modal sehingga anggota yang memiliki modal lebih tinggi dapat 

mendominasi perusahaan. Sedangkan dalam sebuah koperasi, pada prinsipnya setiap 

anggota memiliki hak bersuara yang sama karena posisi anggota sebagai pemilik, 

pengawas, dan pengguna jasa sehingga tidak ada anggota atau kelompok tertentu 

yang dapat mendominasi organisasi. Sedangkan untuk pembagian SHU dilakukan 

secara adil sesuai dengan partisipasinya dalam transaksi dan jasa yang dilakukan oleh 

masing-masing anggota.  

Koperasi Setia Budi Wanita merupakan salah satu organisasi yang berusaha 

untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilainya sebagai koperasi. 

Sebagai sebuah organisasi yang terbentuk dari perkumpulan orang-orang, Koperasi 

Setia Budi Wanita konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi anggota termasuk 

dalam hal pemberian hak yang sama. Hal ini telah didukung dalam AD/ART di mana 

masing-masing anggota memiliki hak yang jelas di antaranya memperoleh pelayanan 

dari koperasi, menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota, memiliki hak suara 

yang sama, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas, mengajukan 

pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi, dan memperoleh 

bagian Sisa Hasil Usaha.  

Kendati demikian, dalam hal permodalan Koperasi Setia Budi Wanita masih 

bergantung pada pinjaman dari pihak ke 3 sehingga dengan pertimbangan tersebut 

untuk penilaian terhadap kategori prinsip-prinsip perusahaan orientasi pasar, Koperasi 
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Setia Budi Wanita mendapat nilai (-1) yang berarti bahwa Koperasi SBW berupaya 

untuk tetap berada pada jalurnya sebagai sebuah koperasi dan mampu untuk 

mengembangkan daya saingnya sebagai bagian dari lingkungan pasar walaupun dari 

segi permodalan masih bergantung pada modal luar atau pinjaman dari pihak ke 3. 

Berikut merupakan gambaran kegiatan-kegiatan Koperasi Setia Budi Wanita 

berdasarkan diagram model kisi-kisi menurut ICA ROAP. 

Gambar 5.2 : Diagram Model Kisi-Kisi (Grid Model) Koperasi Setia Budi Wanita 

Menurut ICA ROAP 

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 
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Diagram di atas menunjukkan bahwa Koperasi Setia Budi Wanita telah berada 

di posisi kuadran terbaik yakni pada kuadran I. Kendati demikian, Koperasi Setia Budi 

Wanita tetap perlu melakukan perbaikan-perbaikan khususnya dalam meningkatkan 

daya saing pada unit usaha waserda dengan menambah suplai dan keragaman 

barang serta memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan unit usaha 

koperasi. Sementara itu, untuk penerapan jatidiri koperasi pada Koperasi Setia Budi 

Wanita perlu adanya konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan semakin 

meningkatnya jumlah anggota maka akan semakin tinggi pula tingkat heterogenitas 

anggota, sehingga koperasi dituntut untuk mampu menjaga rasa kebersamaan dan 

kepemilikan anggota dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan 

definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, koperasi juga harus 

mengurangi ketergantungannya dalam hal permodalan pada pihak ke 3. Meskipun 

pada awalnya pinjaman pada pihak ke 3 dapat digunakan untuk memenuhi 

permodalan koperasi guna meningkatkan kinerja ekonomi koperasi, namun seiring 

berjalannya waktu proporsi modal luar koperasi seharusnya berkurang karena 

peningkatan hutang pada pihak ke 3 dapat menjadi beban tersendiri bagi koperasi. 

Untuk itu, perputaran modal pada koperasi perlu ditingkatkan. Dalam hal ini koperasi 

harus mampu memanfaatkan modal yang ada untuk mengembangkan unit usahanya 

baik unit usaha simpan pinjam maupun waserda dengan memanfaatkan teknologi 

terutama teknologi informasi dan komunikasi dan terus konsisten untuk 

menyelenggarakan pendidikan maupun pelatihan bagi anggota, karyawan, serta 

pengurus agar dapat memperluas wawasannya dalam mengembangkan koperasi.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1       Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja koperasi yang berjatidiri 

pada Koperasi Setia Budi Wanita, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Secara keseluruhan hasil analisis kinerja Koperasi Setia Budi Wanita 

menggunakan metode Development Ladder Assessment mendapatkan score 

116 yang berada di zona hijau. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum 

kinerja Koperasi Setia Budi Wanita baik. 

2. Indikator visi pada Koperasi Setia Budi Wanita berada pada zona hijau dengan 

score 29 yang menunjukkan bahwa kinerja koperasi secara umum baik dan 

sesuai dengan visinya. Penilaian ini ditunjang dengan informasi berikut:  

• Setiap anggota telah terwakili dalam staf dan kepengurusan secara adil dan 

berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kepengurusan dan 

manajemen.  

• Visi dan tujuan-tujuan telah disampaikan secara jelas kepada anggota 

namun terdapat beberapa informasi yang tidak atau terlambat disampaikan 

kepada anggota.  

• Terdapat rencana bisnis tertulis yang telah diimplementasikan dan dievaluasi 

dengan baik dengan partisipasi anggota yang besar.  

• Koperasi juga mempunyai tujuan-tujuan sosial yang tertulis namun tidak 

semuanya diimplementasikan karena kurangnya minat anggota dan 

padatnya agenda koperasi.  
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• Kepemimpinan berjalan dengan baik tidak dikendalikan oleh minoritas 

anggota.  

• Terdapat rencana strategis jangka panjang maupun jangka pendek, namun 

tidak dapat diakses untuk umum hanya untuk kepentingan internal saja. 

• Mekanisme penyelesaian sengketa ada dan telah diimplementasikan pada 

masing-masing kelompok tanggung renteng namun belum dicantumkan 

dalam anggaran dasar. 

3. Indikator kapasitas manajemen pada Koperasi Setia Budi Wanita juga berada 

di zona hijau dengan score 34 yang menunjukkan bahwa kinerja secara umum 

baik. Penilaian ini ditunjang dengan informasi berikut:  

• Sebagian besar staf bermutu dan struktur dirancang untuk melayani anggota 

dengan baik.  

• Tingkat resistensi pegawai senior tinggi namun pergantian staf terbatas dan 

jarang terjadi ketegangan di antara mereka.  

• Terdapat kontrak tertulis dan penghasilan yang dapat diterima namun tidak 

semua staf merasa puas.  

• Terdapat rencana pelatihan yang telah diimplementasikan secara rutin dan 

didukung dengan dana yang mencukupi.  

• Tidak ada bukti koperasi melakukan studi sistematis namun beberapa 

langkah diambil untuk menekan biaya.  

• Sistem operasi dan pengaturan keuangan dipelihara dengan baik, buku-buku 

diaudit secara benar dan tepat waktu setiap tahunnya oleh auditor 

professional.  

• Pelayanan yang diberikan koperasi menguntungkan bagi sebagian besar 

anggota dan bagi organisasi sendiri.  
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• Laporan  keuangan selalu up to date. 

4. Indikator sumberdaya modal pada Koperasi Setia Budi Wanita juga tergolong 

baik dan masuk dalam zona hijau dengan score 40. Penilaian ini ditunjang 

dengan informasi berikut: 

• Kecukupan modal koperasi sangat baik dengan aset jauh melebihi kewajiban 

(M>20%), namun permodalan masih didominasi modal luar.  

• Pertumbuhan aset terus meningkat di atas 5% setiap tahunnya selama lima 

tahun terakhir.  

• Manajemen aset baik dengan ekuitas dan pembagian SHU positif serta 

dipenuhinya cadangan modal selama lima tahun terakhir.  

• Terdapat kebijakan perkreditan secara tertulis dan jelas dengan tingkat 

tunggakan < 1%. 

5. Indikator jaringan kerja berada pada zona kuning dengan score 13 yang berarti 

bahwa kinerja koperasi memuaskan tetapi masih memerlukan perhatian lebih 

lanjut. Penilaian ini ditunjang dengan informasi berikut: 

• Tingkat bunga dan harga disesuaikan secara umum.  

• Pemerintah memonitor secara dekat dan menerima pendapat yang diberikan 

oleh organisasi.  

• Koperasi juga turut berpartisipasi secara aktif dalam organisasi sekundernya. 

• Hubungan koperasi dengan koperasi primer lainnya ditandai dengan adanya 

kemitraan yang seimbang dengan saling memberikan manfaat bersama. 

6. Dilihat dari analisis indeks jatidiri Daniel Cote, Koperasi Setia Budi Wanita 

berada pada kuadran I di mana penerapan jatidiri baik namun kurang adanya 

kegiatan yang penuh persaingan. Indikator intensitas koperasi terhadap aturan 

pasar (sumbu x) menunjukkan bahwa besarnya jumlah rasio solvabilitas yang 
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diwakili oleh rasio hutang terhadap ekuitas telah melebihi standar rasio yang 

dianjurkan. Sementara untuk variabel ukuran pasar pada unit usaha waserda 

hanya fokus untuk penyediaan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan belum 

memenuhi kebutuhan anggota. Upaya deregulasi dilakukan oleh Koperasi Setia 

Budi Wanita dengan mempertimbangkan saran dan pendapat anggota dalam 

menentukan kebijakan fiskal. Akan tetapi, Koperasi Setia Budi Wanita kurang 

optimal dalam memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya media 

internet sebagai upaya globalisasi. 

7. Sementara itu, untuk indikator intensitas jatidiri koperasi yang diwakili oleh 

sumbu y menunjukkan pengaplikasian jatidiri koperasi yang baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang diakui 

di antara anggota koperasi, adanya pengendalian secara demokratis di mana 

setiap anggota memiliki hak suara yang sama, terdapat hubungan kepemilikan 

yang kuat di antara anggota, dipenuhinya cadangan koperasi sesuai 

kesepakatan, dan pembagian SHU yang adil. 

8. Untuk analisis menggunakan model kisi-kisi dari ICA ROAP, Koperasi Setia 

Budi Wanita berada pada kuadran I yang terletak pada titik temu koordinat Y+8 

dan X +5. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan jatidiri koperasi cukup 

baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan koperasi didasarkan pada definisi, nilai-

nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi daya saingnya masih sedang 

dikarenakan kurangnya keragaman dan suplai barang pada unit usaha 

waserda, kurangnya pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana promosi 

bagi unit usaha koperasi dan untuk menjaring anggota baru, serta masih 

tingginya tingkat ketergantungan koperasi pada modal luar. 



116 

 

 

6.2      Kendala-Kendala Penelitian 

 Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tidak lepas dari kendala-kendala yang 

dihadapi di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan untuk mendapatkan data rencana strategis sehingga peneliti sulit 

untuk mencocokkan hasil diskusi dengan sifat dan keefektifan dari data 

rencana strategis yang ada pada Koperasi Setia Budi Wanita. Selain itu, 

padatnya agenda kegiatan koperasi juga menjadi kendala dalam melakukan 

wawancara diskusi. 

2. Penggunaan metode participatory self-assessment (penilaian sendiri secara 

partisipatif) memerlukan kualitas penilaian yang baik dari para responden. 

Dalam wawancara ini peneliti bertindak sebagai fasilitator yang membantu 

organisasi untuk menilai seberapa baik kinerja dan penerapan jatidirinya 

sebagai koperasi. Namun dalam prakteknya, responden cenderung melakukan 

presepsi yang berlebihan dalam menggambarkan kondisi koperasi yang 

sesungguhnya sehingga perlu dilakukan penelusuran kebenaran atau 

pembuktian dari data-data sekunder yang diperoleh.  

3. Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara diskusi, responden 

kesulitan untuk mendefinisikan ukuran kepuasan, namun dalam penelitian ini 

peneliti telah melakukan penyesuaian. 

6.3      Saran 

        Berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan mengenai analisis 

kinerja koperasi yang berjatidiri pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang, maka 
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beberapa saran dapat direkomendasikan sebagai alternatif pengembangan koperasi 

yang di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keefektifan hubungan organisasi dengan anggota dengan 

memperbaiki kualitas pertemuan kelompok agar semua informasi dapat 

tersampaikan kepada anggota secara tepat waktu dan juga untuk memupuk 

rasa kepemilikan dan kebersamaan di antara anggota.  

2. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerjanya, Koperasi juga perlu 

mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Anggaran Dasar 

agar selanjutnya bila terjadi persengketaan masalah dapat diselesaikan secara 

adil dan cepat. Keberadaan  mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting 

karena merupakan bagian dari jatidiri koperasi. Koperasi merupakan badan 

usaha yang dikendalikan secara demokratis, oleh karena itu koperasi 

menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah mufakat dan pemungutan 

suara untuk kasus-kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan 

musyawarah. 

3.  Dalam upaya meningkatkan daya saing, koperasi perlu memperluas ukuran 

pasar khususnya pada unit usaha waserda dengan menambah keragaman dan 

stok barang misalnya dengan merambah pada penjualan barang-barang yang 

bernilai jual tinggi seperti mebel dan barang elektronik. Hal ini akan lebih 

mudah dilakukan melalui kerja sama dengan anggota sekaligus sebagai media 

bagi pengembangan usaha anggota.  

4. Selain itu, koperasi juga perlu untuk lebih memanfaatkan media internet guna 

meningkatkan daya saingnya. Salah satu hambatan utama yang dihadapi 

koperasi-koperasi di Indonesia untuk berkembang adalah kurangnya 

pemanfaatan perkembangan teknologi seperti media internet untuk 
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memasarkan maupun mempromosikan komoditas-komoditas dalam unit usaha 

koperasi. Untuk itu, kualitas sumberdaya manusia juga penting untuk 

ditingkatkan. Dalam upaya memperluas pangsa pasar, koperasi juga harus 

membentuk jaringan antar koperasi sehingga keuntungan yang diperoleh 

menjadi lebih besar. 
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VISI 

1. Apakah perempuan, kaum muda dan golongan minoritas terwakili dalam staf dan 
kepengurusan? Apa peran mereka dan sampai berapa jauh hal ini didukung oleh 
anggaran dasar atau kebijakan tertulis dan keputusan-keputusan*) 

a) Kaum muda dan golongan minoritas sepenuhnya terintegrasi dan ada 
keadilan dalam hal perwakilan dan partisipasi dalam keanggotaan, 
pengurus dan manajemen.  

b) Ada kesadaran tentang issue-issue dan organisasi mempunyai proyek-
proyek khusus untuk menggalakkan keterlibatan. Organisasi bergerak ke 
arah perwakilan yang seimbang.  

c) Ada beberapa partisipasi dari kaum muda, dan/atau golongan minoritas 
dalam pengurus dan dalam kedudukan yang bertanggung jawab dalam 
manajemen.  

d) Dibutuhkan lebih besar kesadaran tentang issue-issue. Kalau ada, 
sedikit partisipasi kaum muda dari golongan minoritas.  

e) Kesadaran kecil mengenai issue-issue. Partisipasi adalah pengecualian.  

2. Sejauh mana efektifnya organisasi melakukan hubungan dengan anggota-
anggotanya? 

a) Misi dan tujuan-tujuan dinyatakan secara jelas dan disampaikan kepada 
para anggota. Anggota-anggota telah diberi informasi mengenai semua 
kebijakan  dan setiap terjadi perubahan. Tingkat bunga, pemberitahuan 
pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan komunitas digelar secara 
meluas dan secara teratur disampaikan kepada anggota-anggota. Rapat 
Anggota Tahunan diselenggarakan tepat waktu.  

b) Misi dan tujuan-tujuan telah disampaikan kepada para anggota. Anggota-
anggota terus diberi tahu mengenai semua perubahan kebijakan, tingkat 
bunga, kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan dan komunitas, akan 
tetapi hal-hal tersebut tidak selalu digelar dan informasi tidak selalu 
disampaikan tepat waktu.  

c) Para anggota terus diberi informasi, tetapi tidak teratur, dan tidak semua 
informasi digelar dan diteruskan kepada mereka.  

d) Para anggota merasa perlu untuk memperoleh informasi. Tidak ada 
informasi yang digelar atau diteruskan kepada mereka.  

e) Para anggota tidak diberi informasi sekalipun mereka memintanya. 
Informasi memang tidak tersedia atau secara sengaja ditahan terhadap 
mereka.  

3. Apa yang dilakukan organisasi untuk mengembangkan bisnis? 
a) Organisasi memiliki secara tertulis tujuan-tujuan ekonomi dan 

berorientasi bisnis, sasaran-sasaran berdasarkan kinerja yang secara 
teratur diimplementasikan dan/atau dievaluasi.  

                                                 
 



 

 

b) Organisasi telah memiliki secara tertulis tujuan-tujuan/sasaran-sasaran 
yang berorientasi pada bisnis, akan tetapi tujuan-tujuan/sasaran tidak 
selalu diimplementasikan dan/atau dinilai.  

c) Tidak ada tujuan-tujuan/sasaran-sasaran yang tertulis, akan tetapi 
kegiatan-kegiatan bisnis didiskusikan dan jarang ada keterliabtan dalam 
issue-issue bisnis oleh koperasi dan anggota-anggota.  

d) Tidak ada tujuan-tujuan tertulis, issue-issue bisnis jarang didiskusikan. 
e) Tidak ada fokus nyata pada issue-issue bisnis. 

4. Bagaimana tingkat komitmen organisasi terhadap pembangunan sosial? 
a) Organisasi memiliki secara tertulis tujuan-tujuan sosial dan yang 

berorientasi komunitas, termasuk issue-issue jender dan lingkungan, 
dengan sasaran-sasaran yang berbasiskan kinerja yang secara teratur 
diimplementasikan dan dievaluasi.  

b) Organisasi memiliki secara tertulis tujuan-tujuan/sasaran-sasaran sosial 
dan yang berorientesi komunitas dan secara aktif terlibat dalam 
beberapa kegiatan   komunitas, tetapi tujuan-tujuan/sasaran-sasaran 
tidak selalu diimplementasikan dan/atau dievaluasi. Hanya beberapa 
anggota terlibat.  

c) Tidak ada  tujuan-tujuan/sasaran-sasaran tertulis, akan tetapi kegiatan-
kegiatan komunitas didiskusikan dan ada keterlibatan yang tidak teratur 
dalam issue-issue komunitas/sosial oleh koperasi dan anggota-anggota.  

d) Tidak ada tujuan-tujuan tertulis, issue-issue kumunitas/sosial jarang 
sekali didiskusikan. Tidak ada partisipasi dalam kegiatan komunitas.  

e) Tidak ada keterlibatan dalam issue-issue komunitas/sosial.  

5. Sampai berapa jauh efektifnya kepemimpinan dan manajemen pengurus dan 
pantia lain? 

a) Ada peran-peran jelas dan uraian jabatan bagi pengurus dan panitia-
panitia. Kebijakan-kebijakan jelas diimplementasikan.  

b) Ada peran-peran jelas dan uraian jabatan kebijakan-kebijakan jelas, 
akan tetapi  bagi  sementara  pantia. Kepemimpinan tidak selalu 
mencerminkan keragaman anggota.  

c) Peran-peran jelas, tetapi tidak ada kebijakan dan uraian jabatan bagi 
panitia-panitia. Hanya beberapa panitia yang aktif. Kepemimpinan 
dikendalikan oleh minoritas anggota. Pembaharuan pengurus tidak 
dilakukan; ada perputaran anggota pengurus yang terbatas atau 
berkelebihan.  

d) Hanya pengurus yang berfungsi, tetapi tanpa uraian jabatan dan 
kebijakan yang jelas. Kepemimpinan dikendalikan oleh sedikit anggota.  

e) Tidak ada panitia yang aktif. Pengurus bekerja atas dasar ad hoc. 
Kepemimpinan didominasi oleh satu orang.  

6. Bagaimana  sifat dari,  dan sejauh  mana  efektifnya  rencana  strategik organisasi? 

a) Rencana memberikan visi jangka panjang organisasi dan didukung 
dengan analisa keuangan yang diperlukan. Rencana secara menyeluruh 
menilai lingkungan internal dan eksternal dan mempertimbangkan 



 

 

pertumbuhan mendatang melalui integrasi vertikal dan horisontal. 
Termasuk target-target kualitas output/hasil-hasil.  

b) Organisasi memiliki rencana strategik yang dikembangkan dengan baik 
yang memberikan posisi bagi perluasan dikemudian hari.  

c) Rencana memiliki beberapa kelemahan dan hanya berfokus pada 
penguatan struktur dan sistem-sistem, termasuk target-target 
output/hasil-hasil.  

d) Rencana dikembangkan oleh pengurus dan manajemen. Rencana 
adalah jangka pendek dan tertetas ruang lingkupnya.  

e) Rencana dikembangkan oleh pemimpin dan didasarkan pada 
kebutuhan-kebutuhan  dadakan  dan  keinginan  para  pemimpin, 
mementingkan orientasi pada input.  

7. Apakah ada mekanisme untuk menyelesaikan pertentangan? Apakah dalam 
anggaran dasar? Apakah pernah dimulai? Apakah telah dibuat keputusan-
keputusan terdokumentasikan?  

a) Organisasi memiliki secara tertulis mekanisme penyelesian sengketa 
yang dicantumkan dalam anggaran dasar, yang adil, dapat dijangkau 
oleh onggota-anggota, dan telah dimanfaatkan sesuai dengan yang 
dimaksudkan.  

b) Organisasi memiliki secara tertulis mekanisme penyelesaian sengketa 
yang adil dan dapat dijangkau, akan tetapi tidak dicantumkan dalam 
anggaran dasar atau belum digunakan sesuai dengan yang 
dimaksudkan.  

c) Organisasi memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak 
dikodifikasikan yang telah digunakan secara adil untuk menyelesaikan 
sengketa.  

d) Mekanisme penyelesaian sengketa dari organisasi tidak dikodifikasikan, 
prosesnya tidak memadai atau tidak berdasarkan aturan (arbitrary).  

e) Organisasi tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa.  
 

 
KAPASITAS 

8. Bagaimana tingkat struktur dan staf organisasi, dan apakah mencerminkan sebuah 
koperasi yang mempunyai daya hidup dan barhasil?* 

a) Staf koperasi mutunya baik, struktur dirancang untuk melayani anggota-
anggotanya  

b) Struktur tidak seramping yang seharusnya  
c) Sebagian staf bermutu, struktur akan melayani anggota-anggotanya 

secara marginal viable yang bertahan beragam, akan tetapi ada 
kepuasan yang berlaku diantara pengurus/panitia-panitia  

d) Beberapa staf bermutu, tetapi struktur tidak membuat koperasi menjadi 
viable dalam posisi sekarang ini.  

e) Seseorang, bilamana ada, bermutu dan memiliki pemahaman tentang 
posisi staf umumnya beritikat baik tetapi tidak memenuhi persyaratan 
organisasi.  



 

 

9. Bagaimana tingkat retensi (yang bertahan) pegawai senior dalam manajemen 
selama lima tahun terakhir? 

a) Semua manajer senior bertahan, bekerja dan melapor yang memuaskan 
pengurus/panitia-panitia.  

b) Pergantian staf terbatas dan sedikit bukti mengenai ketegangan antara 
pengurus/panitia-panitia dan staf senior.  

c) Catatan tentang mereka yang bertahan beragam, akan tetapi ada 
kepuasan yang berlaku diantara pengurus/panitia-panitia.  

d) Beberapa perubahan karena adanya permasalahan dalam hubungan 
antara pengurus/panitia-panitia dengan manajemen senior.  

e) Agak banyak perubahan karena tidak baiknya hubungan antara 
pengurus/panitia dan manajemen senior.  

10. Seberapa memuaskan syarat-syarat pelayanan bagi staf? 
a) Kontrak-kontrak tertulis, penghasilan yang baik, staf merasa puas.  
b) Kontrak-kontrak tertulis dan penghasilan yang dapat disetujui, tetapi 

tidak semua staf merasa puas.  
c) Kondisi-kondisi dan pandangan berbeda diantara staf aan terjadi dalam 

selang waktu.  
d) Kontrak-kontrak tertulis ada bagi sementara staf, penghasilan rendah 

dalam selang waktu.  
e) Tidak ada kontrak-kontrak tertulis, penghasilan rendah, dan rasa 

ketidakpuasan sangat besar diantara staf.  

11. Sampai berapa jauh kecukupan komitmen organisasi mengenai pentingnya 
pelatihan? 

a) Rencana pelatihan untuk staf, anggota pengurus dan anggota-anggota 
diimplementasikan dengan dana-dana sendiri.  

b) Rencana untuk pelatihan bagi semuanya ada, tetapi dana-dana tidak 
cukup.  

c) Ada kesadaran kebutuhan pelatihan tetapi tidak ada upaya sistematik 
dari organisasi.  

d) Mengakui pentingnya pelatihan staf dan anggota-anggota pengurus, 
tetapi hanya menanggapi kesempatan-kesempatan yang tersedia di luar.  

e) Pengenalan akan pelatihan sangat lemah dan tidak ada prakarsa dan 
organisasi.  

12. Sejauh mana efektifnya langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk 
menurunkan biaya? (Dengan kondisi pasar yang ada, apakah teknologi yang 
sesuai digunakan untuk bersaing secara efektif) 

a) Organisasi sudah memulai studi melakukan tindak lanjut untuk menekan 
biaya operasional.  

b) Tidak ada bukti untuk studi yang sistematik, tetapi beberapa langkah 
telah diambil untuk menekan biaya.  

c) Tindakan-tindakan diambil tetapi hasil-hasilnya tidak konklusif.  
d) Tidak pernah dilakukan studi, tetapi dipaksa oleh intervensi luar untuk 

mengurangi pengeluaran.  
e) Tidak ada studi dan tidak ada tindakan-tindakan yang diambil.  



 

 

13. Seberapa baik sistem-sistem operasi dan pengaturan keuangan organisasi 
dipelihara? 

a) Sistem-sistem pengendalian internal bagi semua kegiatan diurus secara 
benar dan informasi dengan mudah dapat diperoleh.  

b) Sebagian besar sistem-sistem pengendalian internal diurus dengan 
benar, akan tetapi gambaran umumnya adalah suram.  

c) Catatan-catatan berbeda-beda dalam kualitas selama lima tahun 
terakhir.  

d) Catatan-catatan tidak up to date dan informasi menyeluruh sulit diambil 
kesimpulannya.  

e) Catatan-catatan tidak diurus oleh organisasi, atau catatan-catatan 
tersebut dalam keadaan begitu buruk hingga gambaran yang 
menyeluruh tidak dapat diperoleh.  

14. Apakah audit selama lima tahun yang lalu dapat diterima? 
a) Buku-buku diaudit secara benar pada waktunya setiap tahun oleh 

auditor-auditor profesional.  
b) Buku-buku diaudit secara benar, tetapi tidak selalu tepat waktu.  
c) Laporan campur aduk, tetapi ada bukti untuk beberapa perbaikan.  
d) Buku-buku diaudit, akan tetapi rata-rata tertunda satu tahun atau lebih. 
e) Terlambat secara terus-menerus untuk dua tahun atau lebih.  

15. Apakah penyampaian pelayanan-pelayanan bagi anggota dan koperasi 
berdasarkan penelitian pasar, dan apakah menguntungkan? 

a) Pelayanan dengan analisa pasar diberikan kepada anggota secara 
menguntungkan.  

b) Batas dasar menyeluruh dan organisasi menguntungkan.  
c) Batas dasar dari organisasi menguntungkan  
d) Kebutuhan anggota belum dipertimbangkan.  
e) Pelayanan yang diberikan jumlahnya terbatas.  

16. (DITANYAKAN HANYA KALAU LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN TIDAK 
DIPEROLEH) Mengapa laporan-laporan keuangan koperasi terlambat dan kapan 
laporan keuangan terakhir dapat diperoleh? 

a) Tidak ada rencana untuk membuatnya  
b) Tidak ada target tanggal untuk persiapan  
c) Target tanggal lebih dari satu tahun setelah akhir tahun fiskal  
d) Target tanggal lebih dan enam bulan setelah akhir tahun, tetapi kurang 

dari setahun  
e) Target tanggal lebih dari satu kwartal setelah akhir tahun, tetapi kurang 

dari enam bulan  
Catatan : Pertanyaan 16 diberikan angka negatif, dengan pengurangan 

angka terkecil bagi sifat yang paling baik. Karena laporan-laporan 
keuangan adalah kritikal bagi suatu penilaian, apalagi kalau 
menghadapi mitra-kerja baru, mungkin perlu untuk memberikan 
bantuan teknis kepada mitra-kerja  yang  bersangkutan  untuk 
membuat laporan-laporan yang dikehendaki. Bilamana tidak ada 
laporan audit, seorang auditor dapat disewa dan evaluasi jangan 



 

 

dilengkapi dulu, menunggu sampai auditor yang bersangkutan 
selesai dengan pekerjaannya. Contoh persyaratan referensi bagi 
auditor dilampirkan sebagai Lampiran A. 

  
 Karena pemberian angka negatif bagi pertanyaan 16, angka 

terendah yang dimungkinkan bagi subtotal kapasitas dapat negatif. 
 

 
SUMBERDAYA 

17. Bagaimana dengan kecukupan modal organisasi? 
(Akan sangat berguna kalau diperiksa kualitas beberapa aset) 
a) Aset jauh melebihi kewajiban (M>20%)  
b) Aset sedikit melebihi kewajiban (M>5%)  
c) Kewajiban melebihi aset (M<5%)  
d) Kewajiban jauh melebihi aset (M<-25%)  
e) Hubungan antara aset dan kewajiban tidak diketahui atau tidak dapat 

diperoleh.  

M% 00 x 
Kewajiban

KewajibanAset
=

−
1  

 
 
 
18. Apakah pertumbuhan aset terjadi, dalam  arti riil, selama tiga tahun terakhir? 

a) Secara terus menerus 5% setiap tahun selama tiga tahun.  
b) Rata-rata untuk tiga tahun.  
c) Tetapi aset tidak susut  
d) Akibat inflasi, rata-rata selama tiga tahun.  
e) Secara terus menerus lebih dan 5% negatif akibat inflasi setiap tahun 

selama tiga tahun.  

100% x 
)sebelumnya tahun ekwiti  simpanan (Jumlah

)sebelumnya tahun ekwiti  ahamsimpanan/s (Jumlah - ekwiti ammpanan/sahSJumlahT

+

++= � 

 
Pertumbuhan disesuaikan inflasi Ti=T- tingkat inflasi menurut Bank 
Dunia 

 

19. Apakah organisasi melindungi ekuitinya dan mengelola aset-asetnya secara 
menguntungkan 

a) Ekuiti positif, pembagian SHU/deviden positif dan dipenuhi ketentuan 
bagi cadangan modal untuk tiga tahun.  

b) Ekuiti positif, pembagian SHU/deviden statis atau sedikit negatif (0-3%), 
tetapi dipenuhi ketentuan bagi cadangan modal untuk tiga tahun.  

c) Ekuiti statis (+/-1%), pembagian SHU/deviden negatif (0-3%), dipenuhi 
ketentuan bagi cadangan modal.  



 

 

d) Ekuiti dan bagian SHU/deviden negatif karena inflasi (lebih dari -3%).  
e) Ekuiti dan bagian SHU/deviden nyata-nyata negatif (-10% atau lebih).  

Ekwiti

loperasiona nPengeluara - loperasiona Pendapatan
 

 
20. Apakah  kedudukan  kebijakan-kebijakan  perkreditan  dan  prosedur-prosedur 

pengendalian, dan bagaimana efektifnya keduanya? (spesifikasi untuk koperasi 
kredit/CU dan organisasi lain yang terlibat dalam perkreditan, tetap juga dapat  
dipakai  untuk menilai  pendapatan  yang  akan  masuk/accounts receivable). 

a) jelas, kebijakan tertulis sebagaimana pedoman keputusan-keputusan 
alokasi kredit, keamanan dan kapasitas untuk pembayaran kembali. 
Panitia kredit bertemu teratur dan secara bulanan memonitor kinerja 
keuangan. Tingkat tunggakan < 2%.  

b) Kebijakan ada. Panitia kredit bertemu teratur. Tindak tanjut terhadap 
tunggakan. Tingkat tunggakan 2%-5%.  

c) Standar praktek ada, tetapi tidak diikuti secara tertib. Panitia kredit 
bertemu teratur, tindak lanjutnya tidak memadai. Tingkat tunggakan 5% - 
10%.  

d) Panitia kredit bertemu dan membuat keputusan-keputusan tanpa 
kebijakan yang jelas. Sedikit atau tidak ada tindak lanjut. Tingkat 
tunggakan > 10%.  

e) Tidak ada kebijakan yang pasti. Panitia kredit tidak ada atau tidak dapat 
berfungsi. Tidak ada tindak lanjut terhadap tunggakan keuangan. Tingkat 
tunggakan > 15% atau tidak diketahui.  

100%x 
pinjaman  Semua

tempo jatuh Hari 30  pinjaman  Semua
  Tg

>
=   

 

JARINGAN KERJA 

21. Bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal dibuat dalam organisasi? 
a) Pengurus (atau Manajemen) memiliki wewenang untuk menetapkan 

tingkat bunga, harga dan sebagainya, kalau terjadi perubahan didalam 
pasar. Diatur oleh prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh para 
anggota.  

b) Kebijakan tingkat bunga dan harga ditetapkan oleh pengurus atau 
manajemen dengan berkonsultasi dengan para anggota dalam berbagai 
bentuk.  

c) Tingkat bunga dan harga disesuaikan secara nasional. Pengurus (atau  
manajemen)  menentukan  kebijakan  berdasarkan model-model yang 
diberikan oleh gerakan koperasi.  

d) Kebijakan-kebijakan tingkat bunga dan harga dikaji dalam rapat anggota 
tahunan dan organisasi.  

e) Semua kebijakan tingkat bunga dan harga secara ketat diatur oleh 
konstitusi atau undang-undang dan tidak dapat disesuaikan tanpa 
amandemen peraturan hukum yang berlaku.  



 

 

22. Bagaimana hubungan organisasi dengan Pemerintah? 
a) Pemerintah mengatur dan berkonsultasi mengenai usul amandemen 

undang-undang dan peraturan-peraturan.  
b) Pemerintah memonitor secara dekat dan menerima pendapat-pendapat 

yang diberikan dan mempertimbangkannya.  
c) Pemerintah sangat memperhatikan dan seringkali memberikan saran-

saran mengenai kegiatan operasional.  
d) Wakil pemerintah duduk dalam kepengurusan dan secara aktif 

berpartisipasi.  
e) Wakil Pemerintah mendominir Kepengurusan  

 
Catatan : Bagi pertanyaan 23 dan 24, dapat diperiksa sitang dengan 

kesatuan lain dalam rangka hubungan perkoperasian, apakah itu 
organisasi puncak/sekunder, Pemerintah, koperasi-koperasi lain, 
atau Pembina/mitra-keija. Hal ini mungkin esensial bilamana hasil-
hasil penilaian tentang hubungan koperasi dianggap tidak 
mernuaskan. Bilamana pemeriksaan silang telah dilakukan, 
Lampiran C memberikan sebuah contoh pertanyaan-pertanyaan 
wawancara dan pemberian angka yang diperbaiki. Bilamana 
pertanyaan-pertanyaan tambahan digunakan, pemberian angka 
untuk pertanyaan-pertanyaan 22, 23 dan 24 dengan mitra-kerja 
harus dikurangi dengan setengahnya. 

 
23. Seberapa memuaskan hubungan antara organisasi dan koperasi puncaknya 

(gerakan koperasi)/sekunder? 

a) Organisasi mengambil peran dalam kepemimpinan dalam organisasi 
puncak/sekundernya.  

b) Organisasi menyumbang bagi kekuatan organisasi puncak/sekunder 
dalam arti keuangan dan sumberdaya manusia.  

c) Organisasi berpartisipasi secara aktif dalam organisasi 
puncak/sekundernya.  

d) Organisasi menerima lebih banyak daripada sumbangannya kepada 
organisasi puncak/sekundernya.  

e) Organisasi tergantung pada atau tidak berpartisipasi dalam organisasi 
puncak/ sekundernya.  

 

24. Bagaimana hubungan antara organisasi dengan koperasi-koperasi lain yang 
sedang berkembang dan mitra-kerja/pembina-pembinanya? 

a) Berbagi pengalaman secara bebas Terlibat dalam alih keterampilan 
kepada organisasi-organisasi lain yang sedang berkembang. Mengakui 
adanya saling ketergantungan.  

b) Berbagi pengalaman dengan dukungan mitra kerja/pembina. 
c) Kemitraan seimbang. Memberikan manfaat bersama. 
d) Kemitraan lemah. Memiliki kesulitan menerima tanggung jawab. 
e) Tergantung pada donor. Mentalitas Penerima. 

 



 

 

Wawancara tambahan dengan pemerintah, organisasi puncak dan mitra-kerja yang 

lain menambahkan kemungkinan angka 15 pada maksimum yang diterima dalam 

bagian ini kemungkinan sub-total jaringan kerja dalam kasus ini menjadi 35. 

 
 


