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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin H. Masri dan Fadillah 

Hisyam (2015) dengan judul “Peran Modal Dalam Keberhasilan Usaha Koperasi 

Teratai Mandiri Kelapa Dua Depok. Penelitian menunjukkan bahwa : Modal 

merupakan faktor utama dalam meningkatkan volume usaha. Koperasi Teratai 

Mandiri memiliki kemampuan membayar hutang-hutang jangka pendek yang 

sangat tinggi. Aset lancar Koperasi Teratai Mandiri yaitu kekayaan yang dapat 

dijadikan uang tunai dalam waktu singkat jauh lebih besar.Kemampuan Koperasi 

Teratai Mandiri memperoleh laba sangat baik jauh melebihi tingkat suku bunga 

bank sehingga menarik minat anggota untuk menanamkan dananya kepada 

koperasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat sumber 

daya modal dari mana saja yang diperoleh menurut Undang-Undang tentang 

Koperasi No. 25 tahun 1992.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Indira Widiartin, I Wayan Suwendra, 

Fridayana Yudiaatmaja (2016) dengan judul “Pengaruh Modal Pinjaman dan 

Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan dari modal pinjaman 

dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Mekar 

Sari Kecamatan Gerokgak tahun 2012-2014.Bagi Koperasi Simpan Pinjam 
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Mekar Sari Kecamatan Gerokgak, untuk lebih memaksimalkan dan 

memperhatikan modal pinjaman agar dapat memperoleh sisa hasil usaha sesuai 

dengan yang diharapkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

melihat sumber daya modal dari mana saja yang diperoleh menurut Undang-

Undang tentang Koperasi No. 25 tahun 1992. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alit Nur Apriyanti dan Kirwani, yang 

berjudul “Analisis Perkembangan Modal dan Pendapatan Usaha Koperas Dalam 

Rangka Meningkatkan Sisa Hasil Usaha di KPRI Harapan Mojokerto” dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan permodalan koperasi selama 4 

tahun mengalami kenaikan terus menerus yang disebabkan karena pihak koperasi 

meningkatkan simpanan pokok dan simpanan wajib yang termasuk  sumber 

permodalan koperasi. Sedangkan perkembangan pendapatan usaha koperasi 

selama 4 tahun sempat mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2010, 

karena jumlah pembelian berkurang dan adanya retur barang. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama melihat sumber daya modal dari mana saja yang 

diperoleh menurut Undang-Undang tentang Koperasi No. 25 tahun 1992. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang 

berarti usaha bersama. Menurut International Cooperative Alliance 

(ICA) (dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa: 
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“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan 

hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki social ekonomi 

anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling 

membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut 

harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”. 

ILO (International Labour Organization) (dalam Subandi, 

2011: 18-19) menjelaskan bahwa: “Koperasi ialah suatu kumpulan 

orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang 

melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara 

demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara 

terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko 

serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka 

lakukan”. 

 Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia, 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam UU 

tersebut dijelaskan bahwa: 

“Koperasi adalah 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”. 
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Menurut Hadhikusuma (2000:1) koperasi merupakan suatu 

perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan tujuan 

mensejahterakan anggota koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga 

memberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota sesuai 

dengan peeraturan yang ada. 

Definisi koperasi menurut Hatta (dalam Sitio dan Tamba 

2001:17) menyatakan bahwa koperasi adalah 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. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi 

Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosia dan 

beranggotan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas 

azas kekeluargaan (Kartasapoetra dkk, 2001:3). 

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-

pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 

tentang pokok-pokok perkoperasian di Indonesia mempunyai landasan 
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sebagai berikut: Landasan Idil: (Pancasila). Landasan Struktural 

(Undang-undang Dasar 1945), dan Landasan Mental (Baswir, 1997). 

b. Tujuan Koperasi 

 Koperasi memiliki tujuan yang utama yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan juga dimaksudkan untuk 

pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Menurut Baswir 

(2000:41) dalam konteks Indonesia, pernyataan mengenai tujuan 

koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 

25/1992.  

Dalam pasal itu tujuan koperasi Indonesia adalah untuk 

memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat 

Indonesia pada umumnya serta ikut membangun suatu tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka usaha untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur lahiriah dan batiniah berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

c. Prinsip Koperasi 

Prinsip-prinsip koperasi sendiri telah mengalami perkembangan 

sesuai dengan zaman dan lingkungannya. sejarah prinsip koperasi 

bermula dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh koperasi 

konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau the 

principles of Rochdale yang dikutip oleh Subandi (2009: 23) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar 

2) Penjualan barang dengan tunai 

3) Harga penjualan menurut harga pasar 

4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota 

menurut    pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota 

koperasi 

5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara 

6) Netral dalam politik dan keagamaan 

 Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan 

oleh koperasi di berbagai Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. 

namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip, 

yaitu: 

1) Adanya pembatasan modal 

2) Keanggotaan bersifat sukarela 

3) Semua anggota menyumbang permodalan (saling tolong untuk 

mencapai penyelamatan secara mandiri) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian menyebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah 

sebagai berikut: 

 1)  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

 2)  Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 
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 3)  Pembagian SHU dilakukan secara adil          

4) Kemandirian  

5) Pendidikan perkoperasian 

6) Kerjasama antar koperasi 

d. Fungsi dan Peran Koperasi 

 Menurut Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut: 

1) Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat 

pada umumnya dan anggota pada khususnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial 

2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
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e. Azas Koperasi 

Kopeasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. Azas ini sesuai dengan kepribadian Bangsa 

Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan 

kekeluargaan dan bekerja sama dan saling membantu. Koperasi 

Indoneia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu 

kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan darigaris pertumbuhan 

Bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan 

serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri- ciri Ketuhanan Yang 

Maha Esa, kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhineka 

Tunggal Ika. 

f. Sumber Dana Koperasi 

 Menurut Kasmir (2010) sumber dana merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota 

koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di 

koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali 

kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan 

koperasi juga dapat meminjamkan dananya pada masyarakat luas. 

 Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah 

uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu, ditetapkan pula 

sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana 
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lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik lembaga pemerintah 

maupun lembaga swasta yang kelebihan dana. 

Secara umum sumber dana koperasi adalah : 

1) Dari para anggota koperasi berupa : 

- Iuran wajib 

- Iuran Pokok 

- Iuran sukarela 

2) Dari luar koperasi 

- Badan pemerintah 

- Perbankan 

- Lembaga swasta lainnya 

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat 

tergantung pada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana.  

2. Koperasi Simpan Pinjam 

a) Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 

Berdasarkan Permen. KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, 

dijelaskan 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 dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga 
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dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. 

Dijelaskan dalam Peratutan Menteri Koperasi dan UKM No. 

14/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “Koperasi Simpan Pinjam yang 

selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha 

simpan pinjam”. Sedangkan Menurut Pasal 84 UU No 17/2012, 

“Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha 

simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”. 

b) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 

Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa 

Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan: 

1) Menghimpun dana dari anggota; 

2) Memberikan Pinjaman kepada anggota; dan 

3) Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa 

untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta 

mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi 

simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan 

pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini 

dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. koperasi 

simpan pinjam sekunder tersebut dapat 

menyelenggarakan kegiatan seperti: 
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1) Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi 

anggotanya; 

2) Manajemen risiko; 

3) Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam; 

4) Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam; 

5) Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya; 

6) Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau 

7) Pemberian bimbingan dan konsultasi. 

 Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, 

dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, 

koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan 

dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan 

perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan 

pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan 

pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. 

Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor 

riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus 

menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. 
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  Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan 

nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur 

dalam Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib 

menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga 

Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin simpanan 

anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan tersebut 

menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota 

koperasi simpan pinjam. 

3. Volume Usaha 

Akumulasi barang dan jasa pada sebuah koperasi yang terjadi selama 

satu tahun dari awal tahun hingga akhir tahun buku, sehingga volume usaha 

transaksi koperasi dapat diketahui. Volume usaha adalah total nilai penjualan 

atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku 

yang bersangkutan (Sitio dan Tamba, 2001:142). Dengan demikian volume 

usaha koperasi merupakan akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak 

awal tahun buku (Jaunuari) sampai dengan akhir tahun buku (Desember). 

Faktor utama yang mendasari untuk mendirikan suatu perusahaan 

koperasi adalah adanya kesamaan kebutuhan ekonomi baik itu anggota-

anggota koperasi secara individu maupun rumah tangga. Oleh karena itu 

koperasi melakukan kegiatan usaha koperasi yang mengutamakan pelayanan 

atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan usaha ini tentu 

diharapkan menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi 
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4. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi 

a. Pengertian Sisa Hasil Usaha 

Sisa Hasil Usaha koperasi dalam bahasa Inggris digunakan 

istilah (Surplus) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh di 

dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan 

dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan (pasal 31 UU No. 

12 Tahun 1967). 

Sisa hasil usaha ini adalah sebagai berikut (Kartasapoetra dkk, 

2001:171) antara lain: 

1) Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk 

anggota. 

2) Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk 

pihak ketiga. 

Menurut Sitio dan Tamba (2001:87) ditinjau dari aspek ekonomi 

manajerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh 

pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue) dengan biaya-biaya 

atau biaya total (Total Cost) dalam satu tahun buku setelah dikurangi 

dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang 

bersangkutan. 

Pasal 45 UU No. 25 Tahun 1992 (dalam Hadhikusuma 

2000:105) menjelaskan tentang pengertian sisa hasil usaha koperasi 

yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku 
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dikurangi biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk 

pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

Pengertian sisa hasil usaha (SHU) dalam UU No. 25/1992, Bab 

IX Pasal 45 menyatakan bahwa besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang 

diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya 

partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan 

pendapatan koperasi. Dengan pengertian ini, juga dijelaskan bahwa 

adanya hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya 

dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan 

modal) anggota dan koperasinya, maka semakin besar pula sisa hasil 

usaha (SHU) yang akan diterima (Sitio dan Tamba, 2001:87) 

Lebih lanjut Sitio dan Tamba menjelaskan bahwa SHU koperasi 

yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh anggota sendiri yaitu: 

1) SHU atas Jasa Modal 

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai 

pemilik atau investor, karena jasa atas modalnya (simpanan tetap 

diterima dari anggota koperasinya sepanjang koperasi tersebut 

menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 

2) SHU atas Jasa Usaha 

Jasa ini menjelaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga 

sebagai pemakai atau pelanggan.Sisa hasil usaha bersumber dari 
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kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu sisa 

hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. 

Sisa hasil usaha atas jasa modal adalah anggota sebagai pemilik 

atau investor dari koperasi karena anggota adanya jasa anggota atas 

jasa modal yang berupa simpanan, jadi sepanjang koperasi tersebut 

menghasilkan sisa hasil usaha, maka anggota dari koperasi itu akan 

menerimanya. Sedangkan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah 

anggota selain menjadi pemilik merupakan sebagai pelanggan dan 

pemakai. Jadi dari jasa yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha 

yang ada pada koperasi tersebut juga akan memperoleh sisa hasil 

usaha. 

b. Perhitungan Sisa Hasil Usaha 

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh koperasi 

dikurangi dengan biaya-biaya serta kewajiban finansial lainnya. Setelah 

sisa hasil usaha dikurangi dengan cadangan dahulu, dan selanjutnya 

dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh 

masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan 

pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan 

keputusan rapat anggota (Sitio dan Tamba, 2001:87) 

Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar koperasi, yang 

mengatakan pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-

masing anggota, maka pembagian SHU dibedakan antara yang berasal 



24 
 

 
 

dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan yang berasal dari 

usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota (Widiyanti dan 

Sunindhia, 1992:157). 

c. Modal Koperasi 

Faktor modal dalam koperasi adalah suatu hal yang digunakan 

untuk kegiatan usaha koperasi yang datang dari dalam koperasi (intern) 

maupun dari luar (ekstern), modal inilah yang digunakan untuk kegiatan 

usaha koperasi. Jadi dapat disimpulkan tanpa adanya modal maka tidak 

akan bisa suatu usaha pada koperasi dijalankan. Modal dalam koperasi 

dibutuhkan bukan hanya untuk menjalankan usaha yang telah 

direncanakan koperasi oleh koperasi namun juga untuk keperluan 

lainnya. 

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota, modal 

anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini 

mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin 

mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Maka kegiatan usaha 

tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

menguntungkan yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan Sisa 

Hasil Usaha (SHU). 

Perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar 

kecilnya dana atau modal yang digunakan (Partomo dkk, 2002:76). 

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dewasa ini serta 
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semakin besar pula dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

usaha koperasi, baik yang berasal dari dana intern (modal sendiri) dan 

ekstern (modal luar atau pinjaman) maka semakin berarti pula tanggung 

jawab manajemennya. 

Sitio dan Tamba (2001:52) menjelaskan, modal usaha terdiri dari 

modal investasi dan modal kerja. Modal investasi adalah jumlah uang 

yang ditanamkan atau digunakan untuk pengadaan secara operasional 

suatu perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (Inliquid) 

seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. 

Sedangkan modal kerja adalah sejumlah uang yang ditanamkan dalam 

aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai 

operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, 

tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain. 

C. Kerangka Berfikir

Koperasi Simpan Pinjam Asa Syariah merupakan koperasi yang bidang 

usahanya simpan pinjam. Salah satu permasalahan yang ada dalam KSP adalah 

sumber permodalan serta perputarannya. Penilaian sumber daya modal Koperasi 

Simpan Pinjam berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

11/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal 

Penyertaan Pada Koperasi Simpan Pinjam. 


