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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi dalam struktur perekonomian di Indonesia 

diklasifikasikan menjadi 3 kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Dari ketiga 

kekuatan ekonomi nasional tersebut pemerintah mengharapkan agar 

dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung dan 

terpadu di dalam sistem ekonomi nasional. 

 Koperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 

1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas 

kekeluargaan. Dimana tujuan utama adanya koperasi di Indonesia adalah untuk 

mensejahterakan anggota. 

Dalam kegiatannya koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas. 

Secara umum, di Indonesia ada banyak koperasi usaha yang dikembangkan oleh 

pemerintah.  Salah satunya adalah koperasi yang jenis usahanya simpan pinjam 

(KSP). 
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Prof. R.S. Soeriaatmadja mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam 

merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan 

penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau 

anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-

hatian. Koperasi bukanlah kumpulan dari modal (pemodal), seperti halnya pada 

Perseroan Terbatas, dimana besar kecilnya modal yang ditanam oleh peserta atau 

pemilik modal tersebut menentukan besar kecilnya hak suara seseorang anggota 

dalam kebijaksanaan dan dalam pengelolaan usaha perusahaan. 

Karena itu meskipun Prof. R.S Soeriaatmadja dalam memberikan definisi 

kepada koperasi memberikan penekanannya pada “kumpulan orang-orang”, ini 

tidaklah berarti bahwa modal itu tidak penting bagi koperasi atau hanya 

merupakan suatu subordinate part saja. Seperti halnya bagi Perseroan Terbatas, 

modal koperasi itu adalah bagaikan darah bagi tubuh manusia. 

Berapa jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus 

bisa ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya 

dengan rinciannya berapa untuk modal tetap atau disebut juga sebagai modal 

jangka panjang dan berapa untuk modal kerja yang disebut sebagai modal jangka 

pendek. Disamping itu juga masih diperlukan sejumlah dana yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran selama dalam proses pendiriannya itu, 

yang disebut dana pengorganisasian (organizational funds). 

Dana pendirian/pengorganisasian (organizational funds) digunakan untuk 

membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian atau 
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pengorganisasian, sebelum organisasi bisa beroperasi seperti untuk izin 

pendirian, izin usaha, pembuatan anggaran dasar dan rencana kerja dan 

sebagainya. 

Dilihat dari keperluan-keperluan tersebut diatas, jelaslah bahwa modal itu 

merupakan sarana untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Di dalam neraca, 

modal dilihat dari sumbernya, tampak pada sisi kredit atau pasiva, sedangkan 

dilihat dari bentuk konkretnya, modal dalam neraca tampak pada sisi debet atau 

aktiva. 

Modal sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu faktor produksi, 

tetapi hingga sekarang diantara para ahli ekonomi sendiri belum terdapat 

kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu tampaknya dalam 

sejarahnya, pengertian dari modal itu berkembang sesuai dengan perkembangan 

ilmu. 

Menurut klasik, modal diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan 

untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pengertian modal 

mengarah kepada sifat non-physical, dalam arti modal ditekankan kepada nilai 

daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam 

barang modal. 

Terlepas dari pengertian atau definisi seperti diterangkan di atas,kita bisa 

melihat pengertian modal dari beberapa segi, misalnya dari segi asalnya atau 

sumbernya atau dari pemilikannya, seperti yang kita temukan pada Undang-
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Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa modal 

koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

Dalam UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 

ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari 

simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil 

usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. 

Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa umumnya berasal dari 

anggota sendiri saja yang berwujud simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 

sukarela dan cadangan. Sementara itu tanggapan di kalangan masyarakat sendiri 

pada waktu itu dalam soal permodalan koperasi cenderung pada pendapat bahwa 

sebaiknya modal koperasi itu dihimpun dari dalam sendiri. 

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa dalam kurun-kurun waktu 

tersebut, umumnya koperasi-koperasi di Indonesia beroperasi dalam skala kecil-

kecilan. Pola pemikiran bahwa sebaiknya usaha koperasi itu dibiayai dengan 

modal dari dalam sendiri secara bertahap mulai surut dan kini, sebagaimana kita 

lihat sekarang, telah bermunculan koperasi-koperasi yang beroperasi dalam skala 

sedang dan skala cukup besar, dengan bantuan modal pinjaman atau lainnya. 

Perubahan-perubahan yang mengarah kepada kemajuan ini dimungkinkan 

karena sikap dan cara berpikir dari gerakan koperasi Indonesia yang dinamis 

disamping perkembangan perundang-undangan koperasi yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan koperasi ke arah yang positif, seperti Undang-

Undang No. 12/1967 yang meletakan dasar-dasar pemikiran ekonomi dan 
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Undang-Undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang telah memberikan 

keleluasaan bagi penggalian dan pengembangan modal koperasi. 

Di samping itu Undang-Undang No. 25/1992 ini dengan tegas telah 

membagi modal koperasi dalam modal sendiri (equity capital) dan modal 

pinjaman (debt capital). Modal equity adalah modal yang yang disediakan 

pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai dasar bagi penanam modal yang 

memungkinkan koperasi melakukan usaha. 

Modal ini merupakan modal berisiko (risk capital), karena pemilik modal 

tersebut merupakan pemilik dari koperasi yang bersangkutan. Pada likuidasi 

mungkin sebagian dari modal tersebut digunakan untuk membayar klaim pihak 

ketiga, tergantung dari solvabilitas koperasi yang bersangkutan dan ketentuan 

dalam anggaran dasarnya. 

Di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 dan UU No. 

25/1992, modal ekuiti itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana 

cadangan dan hibah. Selain diwujudkan dalam bentuk itu, modal ekuiti dapat 

pula bersumber pada modal penyertaan (Pasal 42). Dalam penjelasan Pasal 42 ini 

dikatakan bahwa: “Pemupukan modal dari modal penyertaan baik yang 

bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka 

memperkuat kegiatan usaha koperasi, terutama yang berbentuk investasi.Modal 

penyertaan ikut menanggung resiko……….”. 
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Mengingat bahwa modal penyertaan ikut menanggung resiko, maka 

modal penyertaan ini dapat digolongkan sebagai modal ekuiti. Pembedaan antara 

modal sendiri dan modal pinjaman tersebut penting sekali bagi koperasi selain 

sebab-sebab seperti tersebut di atas, juga karena sebab lain seperti yang akan 

diuraikan di bawah ini: 

Undang-Undang Koperasi No. 25/1992 ini sengaja tidak menyebut-

nyebut adanya simpanan sukarela dalam permodalan koperasi, karena jenis 

simpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman, seperti yang tertera dalam 

Pasal 41 ayat 3, yang mengatakan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari: 

1. Anggota 

2. Koperasi lainnya atau anggotanya 

3. Bank dan lembaa keuangan lainnya 

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 

5. Sumber lain yang sah 

Sumber permodalan dari anggota tampaknya sulit bisa diharapkan oleh 

koperasi-koperasi primer, karena keterbatasan kemampuan anggota-anggota 

perorangan. Demikian pula halnya dengan sumber permodalan dari koperasi 

lainnya sulit diharapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi 

sekunder dari jenis koperasi yang bersangkutan bisa merupakan sumber 

permodalan bagi koperasi primer, meskipun dalam jumlah terbatas, sebagaimana 

dapat kita lihat dalam kenyataan dalam kehidupan koperasi pada dewasa ini. 
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Memperbesar modal penyertaan juga bukan merupakan hal yang mudah 

karena anggota yang mampu ataupun anggota luar, biasa yang modalnya 

ditempatkan pada koperasi harus percaya benar bahwa modal yang 

ditempatkannya akan bisa dikembangkan pada koperasi. Pemilik modal 

penyertaan tersebut juga harus sadar bahwa modalnya dipergunakan untuk 

kepentingan orang banyak melalui koperasi yang dibatasi dengan berbagai aturan 

di dalamnya . 

Modal dengan mengandalkan hutang akan berakibat produk pinjaman 

yang ditawarkan sulit menghadapi persaingan, karena bunga pinjaman yang 

ditawarkan koperasi pasti jauh lebih tinggi dari bunga pinjaman koperasi yang 

dibayar kepada pihak ketiga termasuk bank, yang tentu saja kewajiban akibat 

adanya hutang akan mengancam kelangsungan hidup koperasi. 

Namun demikian, inovasi berkaitan modal harus dilakukan oleh koperasi, 

apabila koperasi diharapkan akan dapat berkembang menjadi sakaguru seperti 

yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Dari mana saja sumber-sumber permodalan Koperasi Simpan Pinjam Asa 

Syariah Klaten? 

2. Bagaimana perputaran modal pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Syariah 

Klaten? 
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sumber-sumber modal Koperasi Simpan Pinjam Asa

Syariah Klaten, menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992.

2. Untuk mengetahui perputaran modal pada Koperasi Simpan Pinjam Asa

Syariah Klaten.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini membatasi pada 

masalah Sumber dan Perputaran Modal Unit Simpan Pinjam Koperasi Asa 

Syariah Klaten. Dimana, Sumber dan Perputaran modal unit simpan pinjam 

dinilai berdasarkan Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang 

dilihat dari aspek permodalan. 

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan sumber

dan perputaran modal simpan pinjam koperasi serta membuka kemungkinan

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.


