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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang 

demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi disini memiliki peran penting 

dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat mementingkan 

pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat (Anoraga dan Widiyanti, 2002:17). 

Koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan 

suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan 

prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Oleh sebab itu, koperasi harus dapat menghasilkan 

keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya. Pembangunan koperasi yang 

merupakan perwujudan ke arah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang 

Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) adalah perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi ialah bangunan usaha yang sesuai 

dengan susunan perekonomian yang dimaksud. 

Oleh karena itu, koperasi diharapkan memainkan peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia, yaitu koperasi sebagai tiang perekonomian Indonesia. Koperasi lahir dengan 

dilatarbelakangi oleh bagaimana caranya agar masyarakat yang berada di papan bawah, seperti 

kaum buruh, petani, pengrajin, dan sebagainya tidak banyak dirugikan akibat diberlakukannya 

sistem kapitalisme. Dengan kata lain, sejarah lahirnya koperasi lebih menitikberatkan pada cara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat


2 

 

memajukan kesejahteraan kaum buruh, petani, pengrajin, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

sejarah pemikiran tentang koperasi lebih banyak mengedepankan pentingnya berusaha secara 

berkelompok daripada individu. Ide berdirinya koperasi dimulai karena adanya kecemburuan 

dari beberapa buruh yang bekerja di suatu pabrik terhadap sistem kapitalisme awal yang sangat 

menguntungkan satu pihak yaitu pemilik modal. Hasilnya kaum kapitalis memperoleh 

keuntungan yang besar dan tingkat kesejahteraan kaum buruh menjadi sangat rendah, yang 

dimana buruh dituntut untuk bekerja dalam waktu yang panjang dengan tingkat upah yang kecil, 

sehingga timbul jurang pemisah antara pengusaha atau para pemilik modal dengan kaum buruh 

yang miskin.  

Suasana ini yang membuat beberapa orang mulai tergugah untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara bersama pula. Itulah cikal bakal lahirnya ide atau gagasan untuk 

membentuk koperasi. Semakin berkembangnya kegiatan koperasi di Indonesia maka tuntutan 

agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara lebih profesional akan semakin besar. 

Pengelolaan tersebut memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi 

yang relevan serta dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan maupun 

pengendalian. Keberhasilan koperasi ditentukan oleh kemampuannya dalam mentransformasikan 

diri sesuai dengan tuntutan perubahan dan memperkuat budaya yang mendukungnya. 

Dalam sejarah perkembangana di Indonesia, koperasi memiliki peranana yang cukup berarti. 

Dari beberapa hasil studi tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan kopeasi tidak saja 

menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan 

memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. 

Keberadaaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia 

cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut 



3 

 

menunjukan perkembangan kinerja yang  baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun 

usaha. Koperasi wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai 

koperasi. 

Koperasi merupakan wadah usaha bersamam untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

ekonomi para anggota koperasi dan bagi masyarakat. Dibawah ini merupakan perkembangan 

koperasi di Indonesia selama kurun waktu 2010-2014. Pada tahun 2010 koperasi Indonesia tahun 

ini masih belum stabil. Ditahun ini jumlah koperasi di Indonesia 177.492 dan sekitar 29,55% 

tidak aktif. Ada beberapa masalah yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia. 

Contohnya seperti kelembangaan, aturan perundangan, adan sektor ril yang belum sepenuhnya 

diatasi melalui wasah koperasi. Pada tahun 2011 kinerja koperasi cukup baik dibandingkan tahun 

sebelumnya jumlah koperasinya pun meningkat sebanyak 5,51%. Total koperasi di Indonesia 

menjadi sekitar 186.900 unit. Dari 186.900 unit koperasi itu, memiliki sekitar 30.500 anggota 

dan volum usaha sebesar Rp. 98.750 Triliun serta modalnya mencapai Rp. 31,04 Truliun. 

Pertumbuhan koperasi yang tinggi akan berkonstribusi terhadap perekonomian negara. Pada 

tahun 2012 pada tahun ini jumlah koperasi di Indonesia meningkat. Indonesia memiliki koperasi 

sebanyak 194.394 unit. Jumlah koperasi yang aktif ditahun ini kurang lebih sebanyak 139.331 

unit. Serta jumlah koperasi yang aktif di tahun ini sebanyak 55.063 unit. Pada tahun 2013 ini 

setiap tahunnya koperasi di Indonesia semakin meningkat. Terlihat dari bertambahnya jumlah 

koperasi yang pada tahun ini mencapai 203.800 unit. Sekitar 29,15% koperasi yang tidak aktif. 

Meskipun jumlah koperasi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, namun presentasi 

jumlah koperasi yang tidak aktif pun juga ikut bertambah. Pada tahun 2014 ini peningkatan 

kinerja koperasi semakin meningkat drastis. Jumlah koperasi Indonesia meningkat dari tahun 

sebelumnya, tetapi kenaikan tersebut diiringi juga dengan kenaikan jumlah koperasi yang tidak aktif. 
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Dari 203.800 unit koperasi itu, memiliki sebanyak 36.450.145 anggota dengan volume usaha sebesar 

Rp.194.565,261,12 juta serta modal mencapai Rp. 106.789.200,65 juta. (www.depkop.go.id) 

Perkembangan koperasi di Jawa Timur  berdasarkan data yang dicatat di Dinas Koperasi 

dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah koperasi dan UMKM terus tumbuh pesat. Terdapat 

sekitar 31.218 koperasi (Desember 2016) dengan anggota sekitar 7.623.830 orang. Jumlah ini 

diyakini akan terus bertambah mengingat kondisi perekonomian Jatim saat ini yang terus tumbuh 

baik. Menurut data Kementrian Koperasi pada tahun 2015 di Kabupaten Madiun jumlah koperasi 

ada 715, di antaranya dinyatakan ada 628 masih aktif dan 87 dinyatakan tidak aktif. (Kemenkop 

UKM)  

Koperasi juga berkembang di Kabupaten Madiun pada tahun 2016, menurut data Dinas 

Koperasi, PERINDAGPAR 787 unit. Koperasi  yang terdaftar didinas, sebanyak 671koperasi 

aktif dan 116 koperasi tidak aktif. Keberadaan Kopwan sangat menarik dikaji karena terdapat 

beberapa Kopwan di Kabupaten Madiun ini contohnya. Hal ini dapat dilihat secara kuantitas. 

Seperti peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU sedangkan jika dilihat 

dari kualitas pengelolaan, Kopwan lebih konsisten dan memberikan dampak positif untuk 

peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Pada era globalisasi saat ini, tiap perusahaan tidak terkecuali koperasi di tuntut untuk 

memiliki keunggulan komparatif dan mampu meningkatkan kinerja yang dimilikinya serta 

mampu menghasilkan profit yang maksimal untuk menjamin kelangsungan hidup dan 

perkembangan usaha dimasa yang akan datang. Profitabilitas akan membahayakan eksistensi 

suatu usaha apabila cenderung menurun dan tidak stabil. Profitabilitas sangat di perlukan 

aktivitas operasional suatu usaha, profit merupakan komponen terpenting dalam suatu 

http://www.depkop.go.id/
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perusahaan. Manajemen perusahaan harus melakukan suatu tindakan perbaikan dalam 

operasionalnya untuk menghasilkan profit (Junaidi,2016) 

Keberhasilan pengelolaan unit simpan pinjam tersebut tidak saja menguntungkan 

Kopwan yang bersangkutan, tetapi juga anggota Kopwan dan juga keluarga dan komunitas 

dimana Kopwan tersebut berdiri. Karena, secara lebih khusus peranan wanita dalam koperasi 

perlu didorong dengan beberapa alasan berkaitan dengan: (1) peranan wanita dalam peningkatan 

kesejahteraan diri dan keluarganya. dengan kata lain terdapat perananyang besar wanita dalam 

pengentasan kemiskinan. (2) kebutuhan wanita memperdayakan diri agar dapat berperan lebih 

besar diluar posisinya sebagai ibu rumah tangga (Pangabean,2007). 

Penelitian ini penting dilakukan karena berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Soejoto, dimana penelitiannya hanya menganalisis profitabilitas modal ekuitas pada Koperasi 

Wanita. Sementara dalam penelitian ini ingin menganalisis yang dimana penelitian tersebut 

menggunakan lebih banyak variabel dan sempel yang dijadikan dasar pengukuran seperti 

perputaran modal kerja, perputaran piutang dan perputaran total aset terhadap profitabilitas. 

Sehingga dari hasil penelitian akan lebih luas dibanding dengan penelitian terdahulu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar perkembangan profitabilitas, perputaran modal kerja, perputaran piutang dan 

perputaran total aset Koperasi Wanita di Kabupaten Madiun setiap tahunnya? 

2. Bagaimana pengaruh perputaran modal  kerja, tingkat perputaran piutang dan tingkat perputaran 

total asset terhadap profitabilitas Koperasi Wanita di Kabupaten Madiun? 
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C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini dibatasi pada analisis 

tingkat profitabilitas Koperasi Wanita di Kabupaten Madiun. Adapun data yang akan di teliti 

adalah antara lain  laporan neraca dan laporan laba/rugi dari tahun 2015-2017. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas, perputaran modal kerja, perputaran piutang 

dan perputaran total aset Koperasi Wanita di Kabupaten Madiun setiap tahunnya setiap 

tahunnya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran modal  kerja, tingkat perputaran piutang dan tingkat 

perputaran total asset terhadap profitabilitas Koperasi Wanita di Kabupaten Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang tingkat profitabilitas Koperasi 

Wanita di Kabupaten Madiun. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang tingkat 

profitabilitas Koperasi Wanita serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

2. Manfaat secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tingkat profitabilitas Koperasi 

Wanita di Kabupaten Madiun.  

3. Manfaat bagi Koperasi Wanita Sebagai masukan untuk memperbaiki agar lebih maju lagi 

untuk mendapatkan profitabilitas yang lebih banyak lagi. 
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4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya memberikan informasi terkait dengan pengembangan 

literatur profitabilitas Koperasi Wanita Kabupaten Madiun terutama. 


