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Standar Kompelensi:
l,4emahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasronal

Tuiuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:' Menjelaskan unsur-unsurmanajemen
2 Menjelaskan fungsi manajemen dalam pengelolaan badan usaha
3 Mendeskripsikan peran badan usaha dalam perekonomian nasional

Coba Anda perhatikan beberapa perusahaan yang Anda ketahui, seperli Perusahaan Jamu Nyonya

Meneer, Perusahaan Penerbitan Arya Duta, dan sebagainya. Perusahaan tersebut menjadi besar dan

berhasil karena didukung oleh pengelolaan atau manejemen yang baik. Sebab itu keberhasilan suatu

badan usaha tidak terlepas dari cara pengelolaannya. Pengelolaan badan usaha perlu teknik dan

metode yang tepat. Sebab jika tidak, kegagalanlah yang akan terjadi.

Coba perhatikan beberapa perusahaan yang tidak berkembang di sekitar Anda. Kegagalan itu

kebanyakan karena kesalahan manajemen atau salah urus. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menarik

kesimpulan bahwa manajemen adalah kunci keberhasilan atau berperan penting dalam memajukan

kegiatan badan usaha.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peranan manajemen dalam badan usaha, pada bab ini Anda

akan diajak mempelajari apa dan bagaimana manajemen itu sebenarnya.

lstilah manajemen berasal dari kata manage (Perancis) yang artinya memerintah, atau
mengendalikan, atau kala managlare (ltalia) yang artinya melatih, dan dari kala to manage (lnggris)

yang arlinya mengelola atau mengurus.

Dalam beberapa literatur, istilah manajemen mengandung tiga pengeftian, yaitu:

a. manajemen sebagai proses,

b. manajemen sebagai kumpulan orang (kolektivitas), serta

c. manajemen sebagai seni dan ilmu.
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Adapun pengertian manajemen lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

a. Manajemen sebagaiproses

Pengertian manajemen sebagai proses dapat kita lihat dari beberapa pendapat para pakar berikut ini.

1. A.F Stoner

Manajemen adalah merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasaian, pengarahan,

pengendalian upaya anggota organisasi dalam proses penggunaan semua sumber daya untuk

tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. John D. Millet

Manajemen adalah proses penyediaan fasilitas-fasilitas kerja kepada orang-orang yang tergabung

dalam suatu organisasi resmi untuk mencapai tujuan.

3. Encylopedia of the Social Sciences

Manajemen adalah suatu proses di mana dalam pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan

dan diawasi.

4. Drs. The Liang Gie

Manajemen ialah proses menggerakan tindakan-tindakan dalam usaha kerja sama manusia

sehingga tujuan yang ditentukan benar-benar tercapai.

b. Manajemen sebagai kolehivitas (kumpulan) orang yang melakukan kegiatan

Manajemen dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang melakukan aktivitas

atau kegiatan manajemen dalam suatu badan tertentu. Adapun orang yang bertanggung jawab atas

terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen tersebut agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai

dengan menggunakan bantuan orang lain disebut manajer.

Pengertian menurut pendapat para ahli yang menyatakan manajemen sebagai kolektivitas, antara

lain sebagai berikut.

1. G.R. Terry
, Dalam buku yang berjudul "The Principles of Managemenfli dijelaskan bahwa manajemen adalah

pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

2. Hanold Kontz dan Cyrill O"Donnel

Manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui kegiatan orang lain.

3. Hainman

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi

usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

c. Manajemen sebagaisenidan ilmu

Manajemen secara prinsip memang dapat dipelajari (ilmu), tetapi dalam prakteknya dipengaruhi oleh

seni (bakat) perorangan di mana bakat orang itu tidak sama antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh,

banyak orang yang belajar ilmu melukis, tetapitidak setiap orang dapat melukis dengan baik. Hanya orang

yang mempunyai bakat menghasilkan lukisan yang lebih baik, apalagi jika yang berbakat itu menggali

ilmu sesuai dengan bakatnya tadi. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu karena manajemen

merupakan kumpulan pengetahuan yang berbentuk prinsip-prinsip dasar kebenaran secara umum.
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Beberapa ahli menjelaskan pandangan manajemen sebagai seni dan ilmu, antara lain sebagai berikut.
- G.R. Terry

Manajemen itu adalah ilmu sekaligus adalah seni.
- Luther Gullick

Manajemen merupakan ilmu karena teorinya dapat membimbing manajer mengerjakan apa yang

harus dikerjakan dan memungkinnya memperkirakan akibat dari tindakannya.
- Manullang

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan karyawan,
pemberian perintah, dan pengawasan terhadap human and natural resources untuk mencapai

tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari kegiatan manajemen

adalah sebagai berikut.

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

2. Dalam mencapai tujuan perlu adanya kerja sama.

3. Adanya pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

4. Merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.

5. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dibimbing dan diawasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2. PentlngnyaManalamen

Manajemen sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia pada dasarnya tidak terlepas

dari kegiatan manajemen. Beberapa hal yang membuat manajemen penting bagi kegiatan manusia

adalah sebagai berikut.

Manajemen banyak memberikan petunjuk dan arahan tentang cara dalam mencapaitujuan secara

lebih cepat dan tepat.

Manajemen akan melatih kita melaksanakan kegiatan secara lebih baik, terprogram, berencana,

terpadu, sistematis, terkendali dan konsisten.

Manajemen dapat mempermudah kita dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya secara lebih optimal.

Manajemen dapat menjadikan pekerjaan berat menjadi ringan karena selalu ditekan adanya
pembagian kerja.

Manajemen dapat memecahkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Unsur-unsut Manalomen

Agar tujuan manajemen tercapai diperlukan sarana atau unsur manajemen. Sarana atau unsur
manajemen ada enam yang dikenal dengan istilah the six "m" in management, yaitu:

a. Man (manusia, orang, tenaga kerja)

Unsur ini merupakan unsur yang paling penting dan menentukan dalam setiap kegiatan manajemen.

b. Money (uang)

Menyangkut masalah penyediaan dana. Unsur ini tak kalah penting tanpa adanya uang kegiatan

akan kurang lancar.

a

b

c.

d.

o
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Methods (metode/sistem kerja)

Unsur ini berkaitan dengan strategi yang akan digunakan.

Machines (mesin-mesin)

Unsur ini pada zaman modern sangat berarti. Penggunaan mesin dalam kegiatan manajemen

akan memperlancar dan mempercepat pekerjaan.

Materials (bahan-bahan perlengkapan)

Unsur ini juga mempunyai arti penting, tanpa adanya bahan manusia tidak dapat berbuat banyak

dalam mencapai tujuan.

Market (pasar)

Unsur ini menyangkut tempat memasarkan hasil produksi dari suatu kegiatan usaha. Penguasaan

pasar dibutuhkan untuk menyebarluaskan hasil-hasil produksi.

flngkatan Manalemen

Pada umumnya dikenal tiga tingkatan dalam manaiemen, yaitu sebagai berikut,

a, Top management

Top management disebut juga dengan manajemen puncak atau manajemen eksekutif , yaitu manajer

yang bertugas membuat kebijakan umum atau bisa juga disebut manajer yang kegiatan kerjanya lebih

banyak menggunakan pikiran daripada fisik. Manalemen puncak terdiri atas anggota-anggola Board of

Manager (dewan direksi) dan pimpinan perusahaan. Beberapa tugas top manajemen adalah:

1) menentukan sasaran dan kebijakan,

2) memberikan bimbingan dan pengarahan,

3) menentukan standar kerja, serta

4) memelihara hubungan masyarakat yang baik.

b, Middle management

Middle management disebut juga dengan manajemen menengah atau manajemen administrasi,

yaitu manajer yang berlugas untuk mengembangkan rencana-rencana operasi yang dibuat oleh manajer

puncak. Manajemen menengah, di antaranya adalah kepala-kepala bagian, kepala divisi, dan kepala

seksi. Kegiatan kerja mereka biasanya antara pikiran dan fisik hampir seimbang.

Beberapa tugas manajemen menengah, antara lain:

1) menginterpretasikan dan menjelaskan kebijakan-kebijakan top management,

2\ memberikan perintah-perintah secara rinci,

3) berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan operasional, serta

4) melatih manajer-manajer yang lain.

c. Lower management

Lower management disebut juga dengan manajemen pelaksana atau manajemen pengawas,

yaitu manajer yang bertugas melaksanakan rencana yang dibuat oleh manajer menengah. Para manajer

pelaksana ini sering disebut sebagai pengawas atau penyelia tingkat pertama karena bertanggung

jawab untuk mengawasi pekerja setiap hari. Termasuk dalam golongan ini adalah kepala mandor

perusahaan. Mereka biasanya bekerja lebih banyak menggunakan fisik daripada pikiran.
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Beberapa tugas dari manager tingkat bawah, diantaranya:
1. merencanakan kegiatan sehari-hari;

2. membagi tugas kepada para pekerja;

3. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan para bawahannya;

4. mengatur materiil, peralatan, dan perlengkapan kerja; serta

5. memeliharadisiplin.

jika kita gambarkan tingkatan{ingkatan manajemen tersebut pada bagan, akan tampak seperti di

bawah ini.

Top Management

Middle Management

Lower Management

5. Fungsl-fungsl ManaJemen

Dalam proses pelaksanaanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas tertentu yang mutlak harus
dikerjakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Tugas-tugas itulah yang

biasa diartikan sebagaifungsi{ungsi manajemen. Berikut inifungsi{ungsi manajemen menurut beberapa
ahli.

a. G.R.Terry dalam buku Principles of Managemenl merumuskan empat fungsi manajemen yang

disingkat POAC, meliputi:

1. planning (perencanaan),

2. organizing (pengorganisasian),

3. actuating (penggerakan), dan

4. controlling (pengawasan).

b. Henry Fayol dalam buku General and lndustrial Managemenf membagi fungsi manajemen menjadi
lima fungsi yang disingkat POCCC, meliputi:

1. Planning (perencanaan),

2. Organizing (pengorganisasian),

3. Commanding(pemberian komando),

4. Coordinating (pengkoordinasian), dan

5. Controlling (pengawasan).

c. John F. Mee mengklasifikasikan empat fungsi manajemen yang disingkat POMC, meliputi:
1. Planning (perencanaan),

2. Organizing (pengorganisasian),

3. Motivating (pemberian motivasi), dan

4. Controlling (pengawasan).



d. Luther M.'Gullick dalam buku Paper on The Science of Administratron merumuskan tujuh fungsi
administrasi dan manajemen yang disingkat pOSDCBB, yaitu:
1. planning(perencanaan),
2. organizing (pengorganisasian),

3. staffing (penempatan personil),

4. directing (pemberian tugas),

5. coordinating (pengkoordinasian),

6. reporting (pelaporan), dan
7. budgeting (penganggaran).

e. Hanold Koontz dan Cyrill O'Donnel dalam bukunya Principles of Managemenf memberikan klasifikasi
lima fungsi manajemen yang disingkat POSDC, yaitu:
1. planning(perencanaan),
2. organizing (pengorganisasian),

3. staffing (penempatan personil),

4. directing (pemberian bimbingan), dan
5. conttrolling(pengawasan).

f' Prof. L.F. Unrvick, mengelompokannya menjadi enam fungsi manajemen yang disingkat FPOCCC,
meliputi:

1. forecasting (ramalan),

2. planning (perencanaan),

3. organizing (pengorganisasian),
4. commanding (pemberian komando),

5. coordinating(pengkoordinasian), dan
6. controlling (pengawasan).

Dari beberapa fungsi manajemen tadi, tampaknya ada perbedaan antara perumusan yang satu
dengan yang lainnya, tetapi perbedaan itu hanya istilah saja. Fungsi-fungsi manajemen tersebut secara
prinsip mempunyai persamaan dengan fungsi yang dikemukakan oleh G.R. Terry, hanya cara
penerapannya berbeda, Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Planning(perencanaan)

Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut usaha membuat rencana, membuat
suatu ikhtisar mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk dikerjakan dan bagaimana cara
melaksanakannya dalam mencapai tujuan.

Membuat perencanaan dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaaan yang perumusannya
dikenal dengan 5 W + 1 H, yaitu:
- what, artinya apa yang menjadi tujuan;- where, artinya di mana rencana kegiatan akan dilaksanakan;- when, aftinya kapan kegiatan itu akan dilaksanakan;- who, artinya siapa yang akan ditugaskan dalam melakukan kegiatan;- why, artinya mengapa pekerjaan itu dilakukan, menunjukan keperluannya atau dasar kegiatan

tersebut; dan
- how, artinya bagaimana, menunjukan cara mengerjakannya.
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Adapun tahap-tahap perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain:
1) mengadakan survei terhadap lingkungan,

2) menentukan sasaran,

3) meramalkan kondisi-kondisi yang akan datang,

4l menentukan sumber-sumber yang diperlukan, dan

5) memperbaiki dan menyesuaikan rencana karena adanya perubahan kondisi.

Adapun manfaat dari pembuatan perencanaan adalah sebagai berikut.
1) Alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

2l Dapat menentukan pilihan dari berbagai alternative

3) Dapat menjadi pedoman dan penuntun pelaksanaan kegiatan

4) Mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang

5) Membantu tercapainya tujuan yang efektif dan efisien.

b. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian berarti penyusunan (pembagian tugas) kerja dan tanggung jawab, adapun hasil
dari pengorganisasian adalah organisasi. Dengan demikian, pengorganisasian dapat disebut proses
penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Tujuan
pengorganisasian adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas, membagi suatu kegiatan besar
menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, dan mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan.

Pengorganisasian meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain:

1) mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan;
2) membagi pekerjaan ke dalam tugas{ugas tertentu;

3) mengelompokkan tugas-tugas dalam jabatan-jabatan yang diperlukan;

4) menentukan jabatan-jabatan yang diperlukan;

5) menentukan tugas/pekerjaan yang harus dilaksanakan; serta

6) mengatur personil, fasilitas, dan sumber-sumber lain.

Pengorganisasian sebagai bagian dari fungsi manajemen perlu dibuat sebaik-sebaiknya. Untuk
membuat organisasi yang baik perlu memperhatikan asas atau prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip
itu, di antaranya:

1) tujuan yang jelas,

2) pembagian tugas kerja,

3) kesatuan perintah (komando),

4l rentanganpengawasan,

5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan

6) kesatuan arah (koordinasi).

Adapun fungsi manajemen yang mempunyai arti hampir sama dengan pengorganisasian, di
antaranya coordinating dan staffing.

c. Actuating(menggerakkan)

Actuating adalah proses menggerakkan atau mengarahkan bawahan bekerja sesuai dengan pembagian

kerja dan struKur organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan menggerakkan
bawahan adalah untuk mengkoordinir kegiatan bawahan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan.
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Untuk dapat menggerakkan bawahan dengan baik diperlukan perlukan prinsip atau pedoman, di
antaranya adalah sebagai nerikut.

1) Memberlakukan para pegawai dengan sebaik-baiknya.
2) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan bakat dan kemampuan.
3) Menanamkan semangat para pegawai agar mau terus berusaha.
4l Menghargai setiap karya yang baik dan sempurna.
5) Mengusahakan adanya keadilan dan bersikap bijaksana.
6) Memberikan kesempatan yang tepat bagi pengembangan pegawai,

7) Memberikan motivasi yang dapat mengembangkan potensi.

lstilah yang maknanya sama dengan penggerakan di antaranya adalah motivating, direc(tng, leading,
dan commanding.

d, Controlling(pengendalian)

Pengendalian adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan pengawasan,
penyempurnaan, dan penilaian untuk menjamin agar tujuan dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan
dalam perencanaan. Pengendalian meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut.
1) Monitoring hasil-hasil dan membandingkannya dengan standar.
2l Menentukan penyebab-penyebab penyimpangan.

3) Memperbaiki penyimpangan.

4) Mengembangkan pola pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

5) Mempertebal rasa tangung jawab kepada para pimpinan dan bawahan.

lstilah-istilah yang maknanya hampir sama dengan pengendalian, di antaranya pengawasan,
reporting, evaluating, supervising.

6, Prlnslp-prlnslp Manalenen

Prinsip merupakan suatu pernyataan dasar yang memberikan pengertian dan arahan berpikir dan
praktek. Prinsip-prinsip manajemen adalah pedoman dasar (petunjuk) untuk diterapkan pada proses
manajemen dalam berbagai bentuk tingkatan manajemen (top manajemen, middle manajemen, dan
lower manaiemen) sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari. Prinsip manajemen berguna
dalam membantu manajer untuk berpikir dan bertindak.

Prinsip manajemen menurut Henry Fayol dalam buku General and lndustrial Management adalah
sebagai berikut.

a. Division of work (pembagian kerja)
Bidang pekerjaan apa pun akan semakin baik hasilnya jika dikerjakan oleh orang yang ahli. Semakin
spesialis pekerja maka akan semakin efisien dalam meJaksanakan pekerjaannya. Prinsip ini bisa
kita lihat pada bagian middle management.

b. Parity of authority and responsiblrfy (keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab)

Wewenang (otoritas), artinya memberikan kekuasaan kepada seseorang, seperti memberikan hak
untuk memerintah dan mempertanggungjawabkan apa yang ia perintahkan kepada orang yang
memberikan otoritas.

c. Descipline(disiplin)
Disiplin adalah kunci keberhasilan suatu pekerjaan. Tanpa disiplin pekerjaan akan sia-sia. Kedisiplinan
merupakan pegangan yang menunjukan ketaatan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dengan
baik, tertib, dan tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat menghemat waktu.
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d. Subordination of individual interest to the common good (mendahulukan kepentingan umum

daripada kepentingan individu)

Sebagai karyawan sebaiknya dalam bekerja lebih mengutamakan kepentingan pekerjaan daripada
kepentingan pribadinya. Hal ini perlu, di samping dapat menciptakan iklim kerja sama yang baik,
juga agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

e. Unity of command (kesatuan perintah)

Setiap bawahan harus menerima petunjuk dari satu orang atasan langsung sehingga ke mana

laporan dan pertanggungjawabannya jelas dan tidak membingungkan.

l. Unity of direction (kesatuan arah)

Setiap unit organisasi yang mempunyai tujuan sama sebaiknya dikoordinasikan pada satu orang

atasan dengan satu perencanaan saja. Contoh: Bagian Kepegawaian sebaiknya tidak memiliki

dua orang kepala bagian, cukup satu saja.

g. Remuneration of personnel (penggajian pegawai)

Gaji atau upah adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahan kepada karyawan. Pemberiannya

harus adil serta cukup memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Sebab dengan gaji atau

upah yang baik akan memotivasi yang tinggi pada karyawan dalam bekerja.

h. Order (keteraturan)

Teraturnya pekerjaan akan baik jika ada tata tertib. Oleh karena itu pegawai atau karyawan harus

taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada.

i. Equity (keadilan)

Seorang pimpinan tidak boleh memperlakukan bawahan semena-mena tetapi harus adil dan

bijaksana. Hargai prestasi karyawan tanpa dibeda-bedakan. Beri kesempatan untuk mengeluarkan

ide, pendapat, dan kritik yang membangun.

i. Stability of sfaff (stabilitas staf)

Para pegawai perlu menjaga kestabilan kondisi kerja, yaitu menjaga hubungan yang harmonis di

antara sesama staf, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan kerja, dan sebagainya. Akhirnya,

kestabilan staff akan menimbulkan kelancaran dan kelangsungan proses kegiatan manajemen.

k Centralization and desentralization (sentralisasi dan desentralisasi)

Pemusatan wewenang (sentralisasi) perlu dilakukan agar pegawai atau karyawan tidak bingung

dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan. Pemberian wewenang (desentralisasi) juga perlu

dilakukan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa menunggu perintah dari

atasan secara terus-menerus.

l. Scalar chain (mala rantai secara bertingkat)

Agar pembagian tugas-tugas dan kekuasaan jelas maka perlu disusun satuan-satuan organisasi

yang bertingkat-tingkat, Hal ini dapat dijadikan pedoman dari mana perintah itu datang dan ke

mana harus mempertanggungjawabkan.Diusahakan tingkat atau jenjang jabatan jangan terlalu

banyak sebab akan menghambat proses.

m. lnitiative(inisiatif)

Setiap pimpinan harus menghargai saran-saran, ide, gagasan, kritik, dan informasi yang

dikemukakan oleh bawahan.

n. Esprit de corps (kesetiakawanan di antara teman{eman)

Menggalakkan semangat kelompok menimbulkan rasa bersatu, dan rasa kesetiakawanan yang tinggi.

Rasa kesetiakawanan dan bersatu tersebut akan melahirkan semangat senasib dan

sepenanggungan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
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7. Bidang-bldangManaJenen

Manajemen dapat diterapkan pada bidang-bidang dalam perusahaan, seperti manajemen produksi,

manajamen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi
atau akuntansi. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut,

a. Manajemen produksi

Manajemen produksi dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam mengubah atau meningkatkan

nilai guna barang dan jasa dengan menggunakan faktor-fakor produksi. Manajemen produksi dapat
juga diartikan usaha untuk mengatur dalam kegiatan produksi secara sistematis melalui proses input

menjadi output berupa barang dan jasa. Tujuan manajemen produksi adalah menciptakan nilai tambah
pada organisasi dan membantu tercapainya kepuasan konsumen.

Ruang lingkup manajemen produksi, terdiri atas:

1) Perencanaan sistem produksi antara lain, meliputi perencanaan lokasi pabrik, infrastruktur, fasilitas
produksi, lingkungan kerja, standar produksi, dan produksi.

2) Pengendalian produksi, meliputi pengendalian bahan, harga beli, proses produksi, tenaga kerja,

kualitas produksi, biaya bahan produksi, dan pemeliharaan peralatan.

3) Sistem informasi produksi, meliputi:

a) struktur produksi,

b) produksi berdasarkan pesanan, dan

c) produksi berdasarkan kebutuhan pasar.

b. Manajemen pemasaran

Manajemen pemasaran adalah bidang manajemen yang berhubungan dengan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasaran perusahaan secara
menyeluruh. Manajemen pemasaran bertujuan agar kegiatan pertukaran barang dan jasa dari produsen

ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Tugas manajemen pemasaran tidak hanya
menawarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar, tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengatur
tingkat, saat, dan sifat permintaan dengan cara yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan,

Ruang lingkup kegiatan manajemen pemasaran terdiri atas:
1) pembelian (buying),

2l pemilihan (grading),

3) pengangkutan (transportation),

4) pembungkusan (packing),

5) pergudangan (storage),

6) pembelanjaan (financing),

7l periklanan (advertising), dan
8) penjualan (selling).

Dalam manajemen pemasaran terdapat istilah yang dikenal dengan marketing mx Arti dari
marketing mixadalah suatu strategi marketing yang menekankan bagaimana cara menjualyang seefektif
mungkin berdasarkan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melalui proses komputerisasi
maupun manual. Marketing mix terdiri alas product, price, promotlon, dan place (4P).
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1) Product

Definisi product di sini adalah barang-barang yang dapat ditawarkan atau dijual sesuai dengan

karateristik konsumen yang dijadikan target. Produk yang ditawarkan disesuaikan dengan keinginan

dan kemauan konsumen. Oleh karena itu produk harus memberikan ciri dan warna dari konsumen.

Contoh : Produk majalah remaja, baik cover maupun isi menunjukkan ciri remaja.

2) Price

Dalam penetapan harga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satu pertimbangannya

adalah apa tujuan pembuatan suatu produk yang akan diberi harga. Produk eksklusif harganya

berbeda dengan produk biasa. Di samping itu, besarnya biaya dan nama besar juga dapat menjadi

pertimbangan.

3) Place

Unsur ini berhubungan dengan masalah saluran distribusi, yaitu saluran yang digunakan oleh
produsen untuk menyalurkan produk ke konsumen. Distribusi mempunyai peranan yang sangat
penting. Semakin luas dan mudah konsumen mendapatkan produk maka penjualan pun semakin

meningkat.

4) Promotion
Promotion mencakup semua kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada

konsumen sehingga mau membeli. Bentuk promosi di antaranya iklan lewat media elektronik

maupun cetak, discount, hadiah, undian, sponsor suatu kegiatan, dan lain-lain.

c, Manajemen sumber daya manusia (manajemen personalia)

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen yang berhubungan dengan

ketenagakerjaan. Ruang lingkupnya menyangkut masalah pengadaan sumber daya manusia
(reqrueitment), pelatihan pegawai, upah, dan masalah yang berhubungan dengan kerja.

1) Pengadaan sumberdaya manusia (eqruitment)
lnti pengadaan sumber daya manusia adalah menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan suatu

organisasi secara kuantitatif dan kualitatif. Pengadaan sumber daya manusia bagi suatu organisasi

dilakukan dengan cara memanggil para pelamar untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan kemudian

diseleksi dan ditempatkan dalam jabatan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya.

2l Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

Kegiatan ini dimaksudkan agar sumber daya manusia selalu dapat menyesuaikan perkembangan

zamannya, salah satunya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Pemberian upah (compensation)

Upah atau kompensasi adalah hak yang harus diterima oleh pegawai karena ia telah melakukan

kewajibannya. Pengaturan upah bagi pegawai harus benar-benar diperhatikan sebab dapat

berakibat pada untung ruginya perusahaan. Bentuk kompensasi selain upah atau gaji dapat berupa

bonus, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan transportasi.

d. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan adalah kegiatan dalam pengelolaan keuangan, baik mencari maupun

menggunakannya untuk meningkatkan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Dari pengeftian tersebut

maka fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen keuangan adalah sebagai berikut.

1) Fungsi manajemen keuangan

a) Mendapatkan dana yang menguntungkan.

b) Penggunaan dana secara efektif dan efisien.
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Adapun kelemahan badan usaha perseorangan adalah sebagai berikut.

1) Sulit mendapat pinjaman yang besar karena modal kecil.

2) Kemampuan tenaga dan manajemen terbatas.

3) Kelangsungan perusahaan lalannya usaha tergantung kepada kemampuan pemilik dan
pengelola.

Pesekutuan firma (Fa)

Persekutuan firma adalah persekutuan atau perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan

atau menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Apabila perusahaan bangkrut, semua
anggota firma bertanggung jawab sampai pada hafta miliknya. Firma lebih baik dari badan usaha
perseorangan, sebab memiliki modal yang lebih besar.

Dari pengertian tersebut maka ciri-ciri badan usaha firma adalah sebagai berikut.

1) Di antara anggota saling mengenal.

2) Memakai nama bersama.

3) Perjanjian dilakukan di hadapan notaris.

4l Tanggung jawab atas risiko kerugian yang tidak terbatas.

5) Setiap anggota dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain.

Kelebihan firma adalah sebagai berikut.

1) Adanya kekayaan bersama yang dapat meningkatkan kepercayaan pihak luar memberi kredit.

2l Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin.

3) Setiap anggota firma akan bertindak hati-hati karena risiko besar.

4) Memungkinkan perluasan usaha dan modal lebih luas.

Adapun kekurangan firma antara lain sebagai berikut.

1) Kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara anggota.

2) Kesalahan salah satu anggota dianggap sebagai kesalahan seluruh anggota.

c) Perseroan komanditer (CV)

CV (Commanditaire Vennotschap)adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk

menjalankan usaha yang sebagian sekutunya hanya menyertakan modal saja (sekutu pasif atau

sekutu komanditer) dan sebagian menyertakan modal dan menjalankan usaha (sekutu aktif atau

sekutu komplementer). Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara sekutu aktif dan pasif diuraikan

dalam tabel berikut.

Perbedaan sekutu aktif dan sekutu pasif

lkut menanam modal Hanya bertanggung jawab pada modal yang

disertakan

Bisa melakukan perjanjian dengan pihak ketiga Tidak bisa melakukan perjanjian dengan pihak ketiga

Bertanggung jawab penuh dengan segala
kekayaan

Tidak boleh ikut campur tangan dalam
menajemen CV



Kebaikan perseroan komanditer, di antaranya:
1) pendiriannya mudah,

2) lebih banyak modal yang dikumpulkan,

3) kemampuan untuk mendapatkan kredit lebih baik,
4) manajemen dapat didiversifikasikan, dan

5) kesempatan ekspansi lebih banyak.

Kekurangan perseroan komanditer, di antaranya:

1) tanggung jawab yang tidak terbatas,

2) masa hidup perusahaan yang tidak tentu,

3) kekuasaan dan pengewasan lebih kompleks, dan
4l sukar untuk menarik kembali investasinya.

d) Perseroan terbatas (PT)

PT adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha
dan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Modal usaha dari PT terdiri atas saham-saham (stock).

Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemiliknya, jika suatu saat perusahaan mempunyai utang-
utang atau kewajiban yang harus dibayar maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab
terhadap kerugian sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Para pemegang saham ini akan
mendapat keuntungan yang disebut dengan dividen yang dibagikan pada setiap tahun pada rapat
umum pemegang saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jenis-jenis PT antara
lain sebagai berikut.

1) PT terbuka atau PT umum, yaitu PT yang modalnya dimiliki oleh masyarakat umum dan
diperjualbelikan di pasar terbuka (bursa).

2) PT tertutup, yaitu PT yang modalnya berasal dari kalangan tertentu saja.
3) PT kosong, yaitu PT yang badan usahanya masih ada tetapi perusahaannya sudah tidak

berjalan lagi.

Dilihat dari pemilikannya, saham dibedakan atas:
1) saham atas nama, yaitu saham yang tidak dipindahtangankan karena di atasnya ditulis nama

pemilildpemegang saham tersebut; dan
2) saham atas unjuk, yaitu saham yang dapat dipindahtangankan (diperjualbelikan).
Adapun jika dilihat dari haknya atas laba perusahaan, saham dibedakan menjadi:
1) saham biasa (common stock), yaitu saham yang baru memperoleh dividen apabila pemilik

saham sudah menerima. Jenis saham ini yang biasa diperjualbelikan di bursa saham.
2) Saham ulama (preferen stock), yaitu saham yang menerima pembagian keuntungan terlebih

dahulu.
Kelebihan atau kebaikan perseroan terbatas adalah sebagai berikut.
1) Kemungkinan untuk hidup lama sebagai badan hukum dapat menjamin para pemegang saham.
2) Terbatasnya tanggung jawab, di mana kerugian ditanggung terbatas pada jumlah yang ditanam

pada perusahaan.

3) Pembagian pemilikan dalam jumlah kecil. Menarik penanaman modal dari segala lapisan
masyarakat.

4) Saham mudah dijualbelikan.
5) Mudah menarik kapital yang besar sehingga memudahkan perusahaan untuk mengadakan

ekspansi.

6) Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber kapital secara
efesien.
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Adapun kelemahan perseroan terbatas adalah sebagai berikut.

1) Biaya pendirian PT relatif tinggi.

2) Bebannya banyak, memerlukan izin khusus untuk mengadakan usaha tertentu.

3) Tidak ada alat yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

4l Tidak ada rahasia mengenai penjualan, hal ini dapat dijadikan keuntungan bagi pesaing.

5) Manajemen yang terdiri atas orang-orang yang dibayar kerap kali tak punya tanggung jawab

atau kurangnya kesetiaan pada perusahaan.

6) Adanya pemegang saham yang tinggal di daerah mengurangi hubungan-hubungan personel.

3) Peranan BUMS dalam perekonomian

Setelah mempelajari berbagai jenis badan usaha milik swasta (BUMS) maka dapat disimpulkan

keberadaan BUMS dalam perekonomian nasional sangatlah besar. BUMS merupakan pelaku ekonomi

yang melakukan kegiatannya untuk kepentingan masyarakat dan menguntungkan badan usaha itu

sendiri melalui penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat maupun negara.

Adapun peranan BUMS dalam perekonomian dapat dilihat dari fungsi BUMS, di antaranya adalah

sebagai berikut.

a) Sebagai dinamisator perekonomian negara

b) Merupakan lembaga yang memberikan pelayanan dengan menyediakan berbagai barang dan

jasa yang dibutuhkan masyarakat dan negara.

c) Merupakan lembaga yang turut membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran

dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak perseroan yang dibayar.

c. Koperasi

1) Pengertian Koperasi

Menurut UU N0.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut maka unsur-unsur koperasi adalah beranggotakan orang atau badan

hukum, usahanya didasarkan kepada kepentingan ekonomi anggota, berasaskan kekeluargaan,

kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi. Adapun perbedaan antara koperasi dengan badan

usaha dapat dilihat dari tabel berikut.

Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

1. Dasar pendirian dan tujuan mencapai kesejahteraan

berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Sifat keanggotaan terbuka dan sukarela.

3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat anggota.

4. Hak suara dalam rapat adalah satu anggota satu suara

dan tidak dapat diwakilkan.

5. Pembagian keunlungan berdasarkan lasa.
6. Pembatasan tingkat bunga atas modal.

7 . Usaha dan ketatalaksanaannya terbuka bagi seluruh anggoh.

8. Modal berasal dari simpanan anggota.

1 . Dasar pendirian dan tujuan untuk mengejar keuntungan (laba).

2. Sifatkeanggotaan adapembatasan-pembatasan.

3. Kekuasaan teflinggi ada di tangan rapat persero saham.

4. Hak suara tergantung banyaknya saham.

5. Pembagian keuntungan berdasarkan besarnya modal.

6. Tingkat bunga tidak dibatasi.

7. Usaha dan ketatalaksanaan dirahasiakan.

8. Modal diperoleh dari peniualan saham.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran koperasi dalam perekonomian lndonesia adalah
memajukan perekonomian rakyat demi tercapainya kemakmuran, misalnya usaha peftanian, perikanan,
peternakan, kerajinan, dan usaha-usaha kecil yang diselenggarakan oleh rakyat. (Untuk lebih jelas
tentang koperasi akan dibahas dalam bab 4)

d. Badan usaha milik asing

Badan usaha milik asing merupakan badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari asing.
Badan usaha milik asing dapat berbentuk perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang
karyawannya berasal dari warga atau masyarakat di tempat perusahaan itu berada dan mempunyai
kegiatan luar negeriyang sebagian atau seluruh karyawan berasal dari negara asal perusahaan tersebut.
Keberadaan badan usaha milik asing di lndonesia datang melalui penanaman modal asing. Di bawah
ini adalah data tentang persetujuan dan penanaman modal asing di lndonesia tahun 1997-2001,

Persetujuan dan Realisasi Penanaman Modal Asing Di lndonesia
Tahun 1997-2001

1997

1228

1 999

2000

2001

33.816,1

13.585,5

10.892,2

15.426,2

15.055,9

2,0

1,2

1,3

2,6

0,7

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanaman modal asing di lndonesia relatif besar sehingga
mempunyai peran yang cukup besar pula dalam perekonomian lndonesia. Kedudukan badan usaha
milik asing membawa pengaruh terhadap perekonomian di lndonesia. Baik buruknya pengaruh tersebut
bagi perekonomian lndonesia adalah sebagai berikut.
1. Kebaikan badan usaha milik asing

Beberapa kebaikan badan usaha milik asing beroperasi di lndonesia adalah sebagai berikut.
a) Dengan keunggulan manajemen dan teknologi, perusahaan-perusahaan nasional dapat belajar

dari badan usaha milik asing terutama dalam bidang:
1) penelitian dan pengembangan produk,

2) alokasi sumber-sumber ekonomi,

3) produksi

4) personalia

5) pembelanjaan

6) administrasi dan akuntansi

b) Perusahaan asing dapat mengenalkan cara-cara mengambil kesempatan, spesialisasi, dan
kerjasama berusaha.

lnvestasi perusahaan asing akan membantu perekonomian di lndonesia terutama menyumbang
neraca pembayaran.

Menaikkan taraf hidup karyawan dengan menawarkan gaji yang tinggi.
Menyumbang pada ekspor lndonesia.

Memungkinkan diproduksinya berbagai jenis barang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

c)

d)

e)

f)

it



2. Keburukan badan usaha milik asing

Beberapa keburukan keberadaan badan usaha milik asing di lndonesia, di antaranya sebagai berikut'

a) Sumber-sumber ekonomi hanya dieksploitasi karena sebagian besar keuntungan dikirim

kepada induk perusahaan yang berada di luar negeri'

Merusak neraca pembayarran iarena sering mengimpor barang'barang modal'

Merusak kehidupan politik serta mengikat d4n memengaruhi masa depan ekonomi negara

pengundang, yaitu lndonesia

ivtengel6proitii buruh dengan gaji yang murah atau mengambil keuntungan dari rendahnya

tingkat upah.

MJmengaruhi pemerintah dalam mengambil kebiiakan fiskal maupun moneter'

b)

c)

d)

e)

Negara lndonesia merupakan negara berkembang yang salah satu karakteristiknya adalah

kekuran[an modal dalam p.r'biry..n pJmbangunan ekonomi maka kita masih perlu perusahaan asing

di lndonesia. Hal yang perlu dijalankan adalah-dengan mengendalikan perusahaan-perusahaan asing

tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan'

1. Manajemen adalah proses untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan

sumber daya manusia secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan'

Tingkatan manaiemen dibagl menjaditiga, yaitu: 'l)top management,2) middle management' dan

3) lower management. Prinsip manaiemen merupakan suatu pernyataan dasar atau suatu

kebenaran f dan arahan dalam berpikir dan pelaksanaan

proses men gas khusus yang harus dilaksanakan dalam

proses man adalah dari George R. Terry, yaitu planning,

organizing,ngmanajemen,terdiriatas:
a. manajemen Produksi,
b. manajemen Pemasaran,
c. manajemen keuangan, dan

d. manaiemen personalia (sumber daya manusia).

Pelaku ekonomi sesuaidengan UUD tg+S aOann pemerintah (BUMN atau BUMD), swasta (BUMS)'

dan koperasi.

Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki swasta. Bentuk badan

usaha swasta terdiri atas:

b. badan usaha Perseorangan,
c. Badan usaha firma,

d. Badan usaha CV, dan

e. Badan usaha Perseroan.
peran badan usaha swasta adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi atas inisiatif orang-orang

2.

3.

untuk mencari keuntungan bagi pemiliknya.

4. Badan usaha milik negalra aOatan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara. Bentuk badan

usaha milik negara aidah perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perseroan terbatas'

Badan usaha milik negara (BUMN) berperan dalam menyelenggarakan fasilitas umum untuk

melancarkan roda perek6nomian, misalnya menyediakan tenaga listrik, air minum, dan telekomunikasi'

L
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5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang

melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi lebih berperan dalam

memajukan perekonomian rakyat, misalnya usaha pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan,

dan lain-lain usaha kecil yang diselenggarakan oleh rakyat.

pilihtah catu iawaban yang pallng teBat dengan cara memberlkan tanda silang (x) pada

salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Secara etimologi istilah manajemen berasal dari bahasa lnggris, yaitu ....

c. managio

2. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian

upaya anggota organisasi dalam proses penggunaan semua sumber daya untuk tercapainya

tujuan organisasi yang telah ditetapkan pengertian manajemen tersebut adalah pendapat ....

a, management

b. manage

a. John D. Millet

b. A.F. Stoner

a. Charles Babbage

b. FW. Taylor

d. maneggiare

e. manus

d. Harrold Kontz

e. Hainman

d. proses

e. kumpulan orang

d. Robert Owen

e. G.R. Terry

c. G.R. Terry

3. Rizt<y adalah seorang manajer yang mampu mengelola perusahaan karena dia mempunyai bakat

memimipin. Konsep manajemen yang ada pada Rizky termasuk konsep manajemen dilihat dari

a. kolektivitas

b. seni
c. ilmu

4. Tokoh berikut dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia adalah '...

c. Henry Fayol

S. Aliran manajemen yang mendefinisikan rnanajemen sebagai fungsi-fungsi adalah ..'.

a. aliran organisasi klasik

b. aliran klasik

aliran manajemen ilmiah

aliran hubungan manusiawi

e. aliran kuantitatif

6. Aliran manaiemen yang ciri-cirinya adanya penerapan operasi manajemen, perlunya analisis sistem,

pemahaman teori pengambilan keputusan, dan pentingnya pemecahan masalah adalah ....

a. manajemen moderen

b. aliran hubungan manusiawi

teori organisasi klasik

aliran manajemen ilmiah

aliran klasik

c.

d.

c.

d.

e.

t





Pengelolaan Koperasi dan
Kewirausahaan
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Standar Kompetensi:
Memahami pengelolaan koperasi dan kewirausahaan.

Tuiuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi dan koperasi sekolah.
2. Menghitung pembagian sisa hasil usaha.
3. Mendeskripsikan peran dan jiwa kewirausahaan.

! r r l r r a r r l r r r f i r r fl r s r E { E fr q S B S E B ts W ffi W tfl, t* w,]il 44 n

Pengelolaan Koperasi

Belumkah Anda mengenal koperasi? Atau, pernahkah di antara Anda menjadi anggota bahkan
menjadi pengurus koperasi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mungkin Anda masih ragu, karena
belum mengenal secara dekat apakah yang dimaksud dengan koperasi.

Coba perhatikan berbagai kegiatan koperasi di sekitar Anda. Dari hasil pengamatan tersebut,
Anda akan mengenal lebih dekat bagaimana kegiatan koperasi itu dapat berjalan. Tentunya harus ada
anggota dan pengurusnya, bukan? Untuk memahaminya, marilah kita simak uraian berikut.

1, Pengerlian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa lnggris yaitu co dan operation. Co artinya bersama dan operation
artinya bekerja. Kala Co dan operation kemudian digabung menjadi satu kata kooperasi yang dalam
istilah ekonomi menjadi koperasi, yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai
suatu tujuan tertentu.

Menurut UU N0.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan. Dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur koperasi adalah beranggotakan orang atau
badan hukum, usahanya didasarkan kepada kepentingan ekonomi anggota, berasaskan kekeluargaan,
dan kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi.

Lebih lanjut karakteristik koperasi lndonesia menurut pengertian koperasi adalah seperti berikut.
a. Merupakan badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai tujuan mencari keuntungan

ekonomis.
b. Tujuan koperasi harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, diantaranya meningkatkan

usaha dan kesejahteraan anggota.

c. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka.

I

Pengelolaan Koperasi dan Kewirausahaan 83

I&ffifrtfr.Mtnw



e

Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para angggota yang memegang

sena melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

pembagian pendapatan atau sisa hasil-usaha koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa

usaha inggota koperasi dan balas jasa terhada l modal yang diberikan anggota kepada koperasi

adalah terbatas.

Koperasi berprinsip mandiri, koperasi dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun di dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi lndonesia

mempersatukan dan memperdayakan usaha masyarakat,

meningkatkan taraf hiduP,

penyelenggaraan ekonomi secara ekonomis,

membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat

untuk mensejahterakan ekonomi, serta

memperkuaf perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional dengan

menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional'

2, Landaean dan Asas Koperasi lndonesla

Landasan koperasi adalah pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan landasan idiil, yaitu

landasan yang digunakan untuk mencapaicita-cita koperasi. UUD 1945 merupakan landasan struktural,

yaitu landasai t*p.t berpiiak koperasi dalam susunan ekonomi masyarakat. UU No. 25 Tahun 1992

iOatan landasan operasional koperasi, dan setia kawan adalah landasan mental koperasi.

Asas koperasi lndonesia aOitan kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas yang sesuai dengan

jiwa dan kepribadian bangsa lndonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa lndonesia. Usaha

bersama berasaskan ke[eluargaan ini biasanya disebut gotong-royong. Asas kekeluargaan juga

menggambarkan adanya kesadaran, semangat bekerja sama, dan tanggung jawab bersama.terhadap

akibii dari karya yang tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tetapi selalu untuk kesejahteraan

bersama dan hasilnya dirasakan bersama sesuai dengan jasa yang diberikan'

g, Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasl lndonesia

Tuiuan koperasi menurut UU N0.25 Tahun 1992 pasal 3 adalah memajukan kesejahteraan

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nali-onat dalam rangkamewuludkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila

seperti berikut.

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya

dan masyarakat pada 
-umumnya 

untuk meningkatkan keseiahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan

koperasi sebagai soko gurunYa.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain peran koperasi menurut UU N0.25 Tahun 1992, peranan koperasi dalam upaya

menyejahterakan anggota dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi ekonomi dan sosial. Peranan koperasi

ditinjau dari segi ekonomi, antara lain:

a. menciptakan laPangan kerja,

b. membantu meningkatkan pendapatan anggota,

c.

d.

e.

f,

L
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Adapun peranan koperasi ditinjau dari segi sosial, antara lain:
a. mendidik anggota untuk menjalin kerja sama dengan orang lain,
b. melatih anggota dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama, dan
c. menanamkan sifat sosial, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Selain mempunyai peran ekonomi dan sosial, koperasi juga mempunyai peranan khusus, yaitu
peranan koperasi dibandingkan badan usaha lain, antara lain sebagai berikut.
a, Koperasi merupakan sarana yang tepat untuk mengembangkan perekonomian yang sesuai dengan

kepribadian bangsa.

b. Koperasi merupakan organisasi masyarakat yang mandiri yang berfungsi sebagai wadah
perjuangan ekonomi anggota.

c. Koperasi merupakan sarana utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah
yang merupakan bagian paling besar dari penduduk lndonesia.
Dengan demikian peran koperasi terhadap kemakmuran rakyat lndonesia adalah memajukan

perekonomian rakyat, misalnya usaha pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan lain-lain usaha
kecil yang diselenggarakan oleh rakyat.

Peran dan fungsi koperasi yang begitu luas dapat tenruujud jika koperasi betul-betul melaksanakan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi.

4. Prinslp Koprasl lndonesla

Prinsip koperasi adalah esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri
khas serta jati diri koperasi. Prinsip koperasi juga merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan
dalam kehidupan berkoperasi. Adapun prinsip koperasi lndonesia menurut UU N0.25 Tahun 1gg2
pasal 5 adalah sebagai berikut.

a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut.
1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing

anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

b. Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai
berikut.

1. Pendidikan perkoperasian.

2. Kerja sama antarkoperasi.

Dari ketujuh prinsip tersebut di atas, prinsip ke satu yang berisi lima prinsip tersebut merupakan
pedoman pelaksanaan, adapun prinsip kedua yang berisi dua prinsip koperasi merupakan pedoman
peningkatan dan pengembangan koperasi.

Beberapa penjelasan berkaitan dengan prinsip koperasi yang membedakan dengan badan usaha
lain dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Sifat kesukarelaan dan keterbukaan dalam keanggotaan koperasi

Sifat terbuka, artinya tidak ada pembatasan atau perbedaan untuk menjadi anggota koperasi. Sifat
sukarela, artinya tidak ada paksaan untuk masuk maupun keluar dari koperasi.
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b. Adanya prinsip demokratis

Koperasi tidak menjadi milik perorangan atau kelompok tetapi menjadi milik anggota dan kekuasaan

, tertinggi ada pada rapat anggota. Segala keputusan ada pada rapat anggota yang dilakukan

dengan musyawarah mufakat.

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan

Prinsip ini mengandung makna bahwa besar kecilnya SHU yang diterima oleh anggota tidak semaf
mata melihat besarnya modal atau simpanan yang ditanamkan, tetapi juga atas dasar jasa usaha

para anggota terhadap koperasi.

d. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya, bukan sekedar

mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para

anggotanya dilakukan secara wajar, artinya tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e. Prinsip kemandirian dalam koperasi

Koperasi harus dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain dan dalam menjalankan

usahanya dilandasi pada kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha

sendiri,

f. Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan prinsip

prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi. Penyelenggaraan pendidikan

perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi merupakan prinsip yang penting. Dengan pendidikan

diharapkan para anggota memiliki pengertian tentang seluk beluk koperasi, dan dari pengertian

tersebut akan tumbuh kesadaran berkoperasi dan kesetiaan pada koperasi sehingga dapat

meningkatkan perannya terhadap koperasi. Adapun kerjasama antarkoperasi dapat memperkuat

dan memperkokoh koperasi sebagai suatu badan usaha ekonomi dalam membangun tatanan

perekonomian nasional sehingga dapat mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian

bangsa lndonesia.

5, Kekuatan dan Kelemahan Koperasl

Di atas telah diuraikan tentang prinsip-prinsip koperasi. Melaksanakan prinsip koperasi, artinya

lembaga koperasi itu telah memiliki kegiatan yang terikat dengan seluruh anggotanya. Dalam kegiatannya,

koperasi mewujudkan diri sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang benruatak

sosial sehingga dalam melaksanakan prinsip-prinsip itu, koperasi memiliki kekuatan-kekuatan dan

kelemahan-kelemahan tersendiri. Kekuatan dan kelemahan koperasi dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Kekuatan koperasi dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1) Koperasi merupakan wadah kekuatan ekonomi rakyat.

2) Selain benrrratak ekonomi, koperasi juga benuatak sosial.

3) Bertujuan mensejahterakan anggotanya.

4) Terbuka untuk setiap golongan masyarakat.

b. Kelemahan koperasi, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan koperasi adalah

sebagai berikut.

1) Koperasi identik perkumpulan ekonomi masyarakat kecil.

2) Pengelolaan koperasi kurang profesional, yang ditandai dengan kurangnya kualitas sumber

daya manusia di koperasi.

3) Kekurangan modal,

4) Kekurangan jaringan usaha.
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Untuk mengatasi kelemahannya, pemerintah bersama dengan pengurusnya mengadakan
beberapa kebijakan, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Agar tidak dipandang sebagai perkumpulan ekonomi masyarakat kecil, koperasi membentuk kerja

sama antarkoperasi, baik berupa kerja sama pemasaran, produksi, maupun kerja sama bahan
baku. Dari kerja sama tersebut maka koperasi akan menjadi besar dan mempunyai posisi tawar
tinggi dalam hubungan dengan dunia usaha lain.

b. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di koperasi, pemerintah melalui dinas koperasi
secara rutin mengadakan pendidikan dan latihan bagi pengurus dan anggota, berupa diklat
manajemen koperasi, akuntansi koperasi, dan sebagainya. Selain itu koperasi juga dapat
mengangkat manajer dan karyawan yang profesional untuk dapat mengelola kegiatan usaha.c. Kekurangan modal dapat diatasi dengan peminjaman modal dari pihak luar. Hal ini sudah dilakukan
oleh BUMN yang memberikan modal tanpa bunga kepada koperasi, juga dapat dilakukan dengan
penjualan obligasi atau saham koperasi kepada para investor.

d. Kekurangan jaringan usaha dapat diatasi dengan mengadakan kerja sama antarkoperasi juga
kerja sama dengan badan usaha swasta ataupun badan usaha mirik negara.

6, Pandlrlan Koperacl

Pendirian koperasi biasanya didasarkan atas kepentingan ekonomi yang sama antaranggota.
Misalnya, para petani tembakau mendirikan koperasitani tembakau, para nelayan mendirikan koperasi
nelayan, dan para karyawan mendirikan koperasi karyawan. Oleh karena itu, sebelum kita membahas
pendirian koperasi lebih baiknya kita kenal dulu beberapa jenis koperasi.

a, Jenis koperasi

Jenis koperasi dapat digolongkan sebagai berikut.
1. Jenis koperasi berdasarkan lapangan usaha dan atau timpat tinggal para anggotanya, di antaranya:

a) Koperasi desa
Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang
mempunyai kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam
suatu lingkungan tertentu. Usaha yang dilaksanakan dalam koperasi desa, di antaranya adalah
usaha pembelian alat-alat pertanian, pembelian dan penyaluran pupuk, serta pembelian dan
penjualan kebutuhan sehari-hari.

b) Koperasi unit desa

Koperasi unit desa disebut juga organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi
pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh
dan untuk masyarakat perdesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya
dan masyarakat pedesaaan.

c) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang kegiatan usahanya pemenuhan kebutuhan sehari-
hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

d) Koperasi pertanian

Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani dan orang-orang
yang berkepentingan atau bermatapencaharian langsung dengan usaha pertanian.
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e) Koperasi peternakan

Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggotanya terdiri atas peternak dan orang-orang

yang berkepentingan dengan usaha peternakan.

f) Koperasi perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri atas para nelayan, petani tambak,

atau semua orang-orang yang berhubungan dengan usaha perikanan.

g) Koperasi kerajinan atau koperasi industri

Koperasi industri adaiah koperasi yang usaha dan kegiatan usahanya menghasilkan barang-

barang secara bersama-sama.

h) Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit

Koperasi kredit adalah koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberi pinjaman

kepada anggotanya dengan syarat yang mudah dan ringan.

i) Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi produksi, konsumsi,

dan kredit.

2. Jenis koperasi berdasarkan golongan fungsional, di antaranya:

a) koperasi pegawai negeri (KPN),

b) koperasi angkatan darat (KOPAD),

c) koperasi angkatan laut (KOPAL),

d) koperasi angkatan udara (KOPAU),

e) koperasi angkatan kepolisian (KOPOL), dan

f) koperasi karyawan (KOPKAH)

3. Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya adalah sebagai berikut.

a) Koperasi primer

Koperasi primer adalah koperasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua puluh orang yang

telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

b) Koperasi sekunder (pusat koperasi)

Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya lima koperasi primer

yang berbadan hukum. Pusat koperasi ini daerah kerjanya adalah tingkat kabupaten atau

kotamadya.

c) Gabungan koperasi

Gabungan koperasi adalah koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga pusat koperasi

yang berbadan hukum. Gabungan koperasi daerah kerjanya adalah provinsi.

d) lnduk koperasi

lnduk koperasi adalah koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga gabungan koperasi

yang berbadan hukum. lnduk koperasi ini daerah kerjanya adalah tingkai nasional.

Dari berbagai jenis koperasi di atas maka kita dapat memilah jenis koperasi mana yang akan

dibentuk. Namun, dalam pembahasan ini kita fokuskan pada pendirian koperasi primer.

Koperasi akan terbentuk jika para calon anggota memiliki kepentingan ekonomi yang sama,

misalnya untuk memperbaiki taraf hidup anggotanya dengan cara bergotong royong. Di sisi lain, para

calon anggota tersebut sepakat untuk membayar iuran sebagai modalnya.
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Untuk mendirikan koperasi, biasanya, segala persyaratan telah terluang dalam berbagai ketentuan,

seperti undang-undang atau peraturan tentang koperasi. Adapun syarat-syarat mendirikan koperasi,

antara lain:

1) orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama;

2) orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama;

g) harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota, seperti telah ditentukan pemerintah;

4) harus memenuhi persyaratan wilayah teftentu, seperti telah ditentukan pemerintah; dan

5) harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi.

Jika persyaratan tersebut telah ada, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi

tersebut mengundang rapat bersama untuk mendirikan koperasi. Dalam rapat pendirian koperasi ini

disahkan anggaran dasar koperasi, pembentukan pengurus, dan pengawas. Setelah struktur organisasi

koperasi dibentuk maka pengurus bertanggung jawab mengajukan permohonan pengesahan kepada

pejabat yang benruenang disertai:

1) Akte pendirian koperasi. Dalam akte pendirian koperasi tertuang anggaran dasar koperasi yang

telah disahkan dalam rapat pendirian serta tertuang pula nama-nama anggota pengurus (yang

pertama) yang diberi kewenangan untuk melakukan dan mengajukan permohonan pengesahan

kepada pejabat yang benruenang.

2) Petikan berita acara rapat pendirian koperasi beserta lampirannya.

3) Neraca permulaan atau buki setor modal awal.

4) Rencana awal kegiatan usaha.

5) Daftar hadir rapat Pembentukan.
6) Foto copy KTP dari masing-masing anggota pendiri.

7) Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan.

Selanjutnya, permohonan pengesahan akte pendirian kepada dinas koperasi bergantung pada

bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan

ketentuan sebagai berikut.

1) Kepala dinas koperasi kabupaten/kotamadya mengesahkan akta pendirian koperasi primer dan

sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah kabupaten.

2) Kepala dinas koperasi provinsi mengesahkan akte pendirian koperasi primer dan sekunder yang

anggotanya berdomisili dalam wilayah provinsi.

O) Sekretaris menteri koperasi mengesahkan akte pendirian koperasi sekunder yang anggotanya

berdomisili di beberapa provinsi,

Permohonan pengesahan kepada pejabat yang benrvenang akan ditanggapi dalam jangka waktu

paling lama tiga bulan untuk menerima tanggapan, apakah permohonan pengesahan ditolak atau

diterima.

Jika permohonan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada

para pendiri (pengurus awal) maka pengurus diberi waktu satu bulan untuk mengajukan pengesahan

kembali kepada pejabat yang benruenang.

Namun jika permohonan pengesahan diterima maka sejak itu koperasi berstatus sebagai badan

hukum. Dengan berstatus sebagai badan hukum maka secara hukum koperasi tersebut telah diakui

keberadaannya seperti orang (person) yang mempunyai kecakapan untuk bertindak; memiliki wewenang

untuk mempunyai harta kekayaan; serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti membuat

perjanjian, menggugat, dan digugat di muka pengadilan.
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7. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam UU N0.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 21, menyebutkan bahwa perangkd

organisasi koperasi terdiri atas tiga unsur sebagai berikut.

a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur organisasi koperasl,

dan merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang

berhubungan dengan pelaksanaan koperasi. Rapat anggota dilakukan atau diselenggarakan saht

tahun sekali sehingga rapat anggota sering disebut dengan RAT (rapat anggota tahunan). Dalam rapd

anggota koperasi ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Anggaran dasar koperasi.

2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.

3. Pemilihan, pengangkatan, sefta pemberhentian pengurus dan pengawas.

4. Rencana kerja, rencana pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.

5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

6. Pembagian sisa hasil usaha.

7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah kekuasaan rapat

anggota. Pengurus mempunyai kewenangan mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik d
muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota

dalam rapat anggota. Pengurus merupakan mandataris atau pemegang kuasa rapat anggota
Masa jabatan pengurus paling lama adalah lima tahun dengan persyaratan menjadi pengurus

ditetapkan dalam AD/ART koperasi. Beberapa tugas dan kewenangan pengurus di antaranya

adalah sebagai berikut.

1. Tugas pengurus

a) Mengelola koperasi dan usahanya.

b) Mengajukan rancangan kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

(RAPBK).

c) Menyelenggarakan rapat anggota.

d) Mengajukan laporan keuangan dan peftanggungjawaban pelaksanaan tugas.

e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2. Wewenang pengurus

a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

b) Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggoh

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggurq
jawabnya dan sesuai keputusan rapat anggota.

d) Mengangkat pengelola atau manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola

usaha.





pengertian sisa hasil usaha (SHU) menurut UU N0.25 Tahun 1992 pasal45 adalah pendapatan

koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan

kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku bersangkutan.

besarnya pembagian SHU diatur dalam anggaran dasar koperasi dan anggaran rumah tangga

koperasi (AD/ART) yang diputuskan melalui rapat anggota. Besarnya pembagian SHU kepada anggota

seiain berdasarkan modal juga didasarkan pada jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota

kepada koperasi.

2. Tahap Pelaporan Akuntansi Koperasi

Seperti dalam akuntansi badan usaha lain, pada akuntansi koperasi terdapat tiga tahap siklus,

yaitu tahap pencatatan; tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal sampai posting ke buku besar tahap

pengihktisaian, seperti menyusun neraca sisa, penyesuaian, dan penyusunan kertas kerja; serta tahap

pelaporan, di antaranya laporan laba rugi, laporan neraca, dan perubahan modal.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 27, laporan keuangan koperasi

terdiri atas neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan'

Berikut adalah beberapa contoh laporan keuangan koperasi.

a. Laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU)

Laporan hasil usaha selalu menjadi laporan akhir periode akuntansi yang paling dinantikan para

anggota koperasi. Mengapa demikian, karena dengan mengamatitinggi rendahnya hasil usaha, sepintas

Oapit teninat maju mundurnya koperasi. Selain itu, anggota koperasi dapat mengetahui besaran

pembagian SHU yang diterimanYa.

Seperti penyusunan laporan laba rugi pada perusahaan lain, koperasi akan menyusun laporan

hasil usaha sesuai dengan bidang usahanya, seperti jasa, dagang, atau industri. Hal yang paling

penting dalam perhitungan SHU adalah angka-angka yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang

sebenirnya. Data yang disajikan bukan berasal dari neraca saldo melainkan neraca saldo setelah

penyesuaian. Bila Anda telah menyelesaikan kertas kerja maka data yang digunakan adalah yang

tertera dalam kolom UR.

Koperasi yang menjalankan usaha di bidang jasa akan menetapkan SHU dengan cara

mengurangkan biaya-biaya operasional terhadap pendapatan. Adapun koperasi yang bergerak di bidang

perdagangan menentukan SHU dengan rumusan:

Besarnya angka SHU kemudian dialokasikan untuk beberapa bagian dengan porsi sesuai hasil

keputusan rapat anggota. Umumnya SHU dibagi untuk:

1. dana cadangan,

2. dana pengurus,

3. dana sosial,

4. dana pembangunan daerah,

5. dana pendidikan koPerasi,

6. dana anggota pemilik modal, dan

7. dana anggota penyumbang keuntungan.
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Alokasi pembagian sisa hasil usaha tersebut bila dijurnal tampak sebagai berikut.

;:jililiiliiri!liil:il:i
I:talili,
i:ilii:{ij: j

Des

2005

31 Sisa hasil usaha

Cadangan

Dana pengurus

Jasa modal

Jasa anggota

Dana sosial

Dana pendidikan koperasi

Dana pembangunan daerah

Rp3.000.000,00
8p900.000,00

Rp300.000,00

Rp750.000,00

Rp600.000,00

Rp150.000,00

Rp150.000,00

8p150.000,00

2. Perhitungan SHU untuk anggota

Setelah prosentase pembagian SHU ditetapkan maka besarnya SHU untuk anggota dapat dihitung

sebagai berikut.

a) Jasa modal

, vojasa modar - Besarnya sHU untuk modal 
= ... vomaka besarnya jasa modal untuk anggota

Totalmodal

adalah ...7o x simpanan anggota.

atau

. Jasa modal =
Simpanan anggota bersangkutan x Bagian jasa modal

Total modal

b) Jasa Anggota

, vojasa anggota - 
Besarnyjt sHU untuk belanja anggota 

= ... vo maka besarnya jasa anggota
Total belanja/pinjaman

untuk anggota adalah ...Vo x belanja/pinjaman.

atau

. Jasa anggota =
Pembelian/pinjaman anggota bersangkutan x Bagian jasa anggota

Total belanja/pinjaman koperasi

Misalnya, Anda anggota Koperasi Sejahtera mempunyai simpanan pokok Rp25.000,00 dan

simpanan wajib Rp100.000,00. Total simpanan pokok dan wajib anggota adalah sebesar
Rp2.500.000,00. Adapun jumlah pembelian Anda ke koperasi sebesar Rp800.000,00 dan total penjualan

koperasi sebesar Rp8.150.000,00. Dari data tersebut maka pembagian SHU untuk anggota adalah

sebagai berikut.

a) Jasa modal

. Jasa modal = 
simpanan anggota bersangkutan x Bagian jasa modal

Totalmodal

Rp125.000,00
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. Jasa modal =
Rp2.500.000,00

x Rp750.000,00 = Rp37.500,00
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b) Jasa usaha/jasa anggota

. Jasa anggota = x Bagian jasa anggota

. Jasa anggota =
Rp800.000,00

x Rp600.000,00 = Rp58.895,71,00
Rp8.150.000,00

Dengan demikian, jumlah SHU yang Anda peroleh adalah= Rp37.500,00 + Rp58.895,71 = 8p96.3g5,71

Contoh lain dapat dipaparkan dalam kopersi simpan pinjam berikut ini.

Koperasi simpan pinjam'ADIL' mempunyai data sebagai berikut.
Pendapatan bunga dari anggota selama 1 tahun

Beban operasional selama 1 tahun

Jumlah simpanan pokok

Jumlah simpanan wajib
Pendapatan bunga dari Anda

Simpanan pokok Anda

Simpanan wajib Anda

Menurut keputusan rapat anggota pembagian SHU adalah sebagai berikut.
25Vo untuk cadangan

157o unluk pengurus

207o unluk anggota pemilik anggota

20Vo unluk anggota penyetor bunga

10Vo unluk dana sosial

SVo unluk dana pendidikan koperasi

SVo unluk dana pembangunan daerah

Berapa jumlah SHU yang Anda terima sebagai anggota Koperasi Simpan pinjam 'AD|L"?

1. Penentuan SHU

Pendapatan jasa/bunga dari anggota
Beban-beban operasional

Sisa Hasil Usaha

2. Pembagian SHU

25%o untuk cadangan

15Vo unluk pengurus

20Vo unluk pemilik modal

20Vo unluk penyetor bunga

10Vo unluk dana sosial

SVo unluk dana pendidikan

SVo unluk dana pembangunan

8p19.800.000,00

Rp 2.800.000,00

Rp40.000.000,00
Rp60.000.000,00

Rp 500.000,00

Rp 100.000,00

Rp 300.000,00

Rp19.800.000,00

Rp 2.800.000,00

Rp 17.000.000,00

4.250.000,00

2.550.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

1.700.000,00

850.000,00

850.000,00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
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Jurnal pembagian SHU dapat dibuat sebagai berikut.

Des

2005

31 Sisa hasil usaha

Cadangan

Dana pengurus

Jasa modal

Jasa anggota

Dana sosial

Dana pendidikan koperasi

Dana pembangunan daerah

Rp17.000.000,00

Rp4.250.000,00

Rp2.550.000,00

Rp3.400.000,00

Rp3.400.000,00
Rp1.700.000,00

Rp 850.000,00

Rp 850.000,00

3. Perhitungan SHU bagian Anda adalah sebagai berikut.

a) Jasa modal

Jasa modal =

Jasa modal =

Simpanan anggota bersangkutan

Total modal
x Bagian jasa modal

x Rp3.400.000,00 = Rp13.600,00
Rp400.000,00

Rp100.000.000,00

b) Jasa usaha/jasa anggota

,^^^ ^-^^^r^ Bunga anggota bersangkutan h--.:-.- :--- -.---Jasa anggota = ffi 
x Bagian jasa anggota

Jasa anggota =
Rp500.000,00

x Rp3.400.000,00 = Rp85.858,59,00
Rp19.800.000,00

Jadi, jumlah SHU yang Anda peroleh adalah Rp13.600,00 + Rp85.858,59, = Rp99.458,59.

b. Laporan arus ks

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukan pergerakan arus kas, dari mana sumbernya

dan digunakan untuk tujuan apa. Laporan ini dianggap dapat memberikan informasi tentang kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba dan meramalkan kondisi likuidasi perusahaan pada periode

mendatang. Biasanya arus kas dikelompokkan dalam tiga kegiatan, yaitu: operasional, investasi dan

pembiayaan. Penjelasan singkatnya sebagai berikut.

1. Kegiatan operasional
Kegiatan operasional meliputi segala transaksi yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan arus

keluarimasuk kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan atau koperasi, misalnya:

Kas Masuk : penerimaan piutang bunga dan penerimaan deviden.

Kas Keluar : pembelian barang/jasa untuk dijual dan pembayaran pajak.

2. Kegiatan investasi

Kegiatan investasi meliputi perolehan fasilitas investasi yang digunakan perusahaan, misalnya:

Kas Masuk : penjualan aktiva tetap, surat berharga, aktiva lain selain persediaan barang

dagangan, dan penerimaan piutang.

Kas Keluar : pembelian aktiva tetap dan aktiva lain selain persediaan, pembelian investasi, dan

pemberian pinjaman kepada pihak lain.
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3. Kegiatan pembayaran

Kegiatan pembayaran meliputi kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan perusahaan dan
pembayaran kembali kepada para pemilik atau kreditur atas dana yang telah diterima perusahaan,
misalnya:

Kas Masuk : penjualan saham, penjualan obligasi, dan pengeluaran wesel.
Kas Keluar : Pembayaran deviden, pembelian kembali saham yang telah beredar, dan

pembayaran pokok utang.

Selain ketiga kelompok itu, ada juga kegiatan investasi dan keuangan nonkas, misalnya pembelian
hafia dengan menggunakan surat utang. Transaksiseperti ini harus dilaporkan terpisah daritiga kelompok
sebelumnya.

Contoh:

KOPERASI SEJAHTERA
Laporan Arus Kas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2005

Arus kas dari kegiatan operasional
Kas masuk dari penjualan tunai

Kas keluar : pembayaran pembelian barang
pembayaran biaya operasional
(ongkos, listrik, sewa 1 bl)

Kas masuk dari kegiatan operasional

Arus dari kegiatan investasi
Kas masuk

Kas keluar : pembelian perlengkapan

sewa kas 11 bl ke depan
Kas keluar dari kegiatan investasi

Arus kas dari kegiatan pembiayaan

Kas masuk : sumbangan dari kantor koperasi

setoran simpanan para anggota

Kas keluar

D. Saldo kas awal akhir
Kenaikan kas periode bulan Desember

Saldo awal awal Desember (akhir November)

Saldo akhir Desember

c. Laporan neraca

8p14.450.000,00
(Rp13.100.000,00)

(Rp275.000,00)

Rp

(Hp 550.000,00)
(Rp 1.375.000,00)

Rp 3.700.000,00
Rp 3.900.000,00
Ro'+

Rp 1.075.000,00

Rp 1,925.000,00

Rp 7.600.000,00

Rp6.750.000,00

Rp0,00

Rp 6.750.000,00

Laporan neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Neraca
terdiri atas harta, utang, dan modal pada tanggal terlentu. Laporan neraca bisa disusun setiap saat
berdasar perhitungan saat itu.

Neraca koperasi yang dibuat sebelum rapat anggota masih menunjukan akun SHU yang belum
dibagikan. Setelah laporan disahkan oleh rapat anggota, akun itu bisa habis dibagi menjadi akun-akun
lain sesuai kesepakatan rapat anggota.
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Penyajian pos-pos neraca umumnya berdasar tingkat likuiditasnya. Perkiraan-perkiraan yang
paling lancar dan paling dekat perubahannya menjadi kas dicantumkan lebih awal. Kewajiban yang

harus dibayar segera dicantumkan lebih awal dan modal yang segera harus ditunaikan ditempatkan
lebih atas pada kelompoknya.

Bentuk neraca yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya yang sering digunakan adalah
neraca berbentuk staffel atau repofi form dan neraca berbentuk skontro alau account form.

Neraca yang disajikan merupakan gambaran po

pada beberapa tahun sebelumnya. Untuk keperluan se

bentuk skontro sehingga pembaca neraca dapat me

Contoh laporan neraca adalah sebagai berikut.

KOPERASI S

Laporan
Untuk periode yang berak

Harta lancar
Kas Hp

Persediaan barang Rp

Piutang anggota Rp

Perlengkapan Rp

Sewa dibayar di muka Rp

Harta tetap
Peralatan Rp

Akumulasi penyusutan Rp

Kewajiban
Utang bunga simp. SR Rp

Utang usaha Rp

Simpanan sukarela Rp

SHU belum dibagikan Rp

Modal
Simpanan pokok Bp
Simpanan wajib Rp

Modal donasi Rp

Apabila laporan keuangan sudah disahkan dal

maka perubahan akun SHU menjadi akun-akun baru

-nu"



KOPERASI SEJAHTERA

Neraca
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2005

Harta lancar:
Kas

Persediaaan barang

Piutang anggota

Perlengkapan

Sewa dibayar di muka

Harta tetap:
Peralatan

Akumulasi penyusutan peralatan

Jumlah harta

Kewajiban:
Utang bunga simpanan sukarela

Utang usaha

Simpanan sukarela

SHU untuk anggota pemilik modal

SHU untuk anggota yang belanja

SHU untuk pengurus

Dana sosial

Dana pendidikan koperasi

Dana pembangunan daerah

liodal:
Simpanan pokok

Simpanan wajib

Modal donasi

Dana cadangan

Jumlah kewajiban dan modal

d. Menganalisis laporan keuangan

Rp6.750.000,00

Rp5.600.000,00

Rp2.400.000,00

Rp 550.000,00

Rp1.375.000,00

Rp 1.300.000,00 .

Rp 26000,00'

Rp16.675.000,00

Rp 9.549.000,00

Rp 49.000,00

Rp 6.000.000,00

Rp 1,400.000,00

Bp 750.000,00

Rp 600.000,00

Rp 300.000,00

Rp 150.000,00

Rp 150.000,00

Rp 150.000,00

Rp 2.000.000,00
Rp 500,000,00

Rp 5.000.000,00

Rp 900.000,00

Menganalisis laporan keuangan adalah tindakan untuk menggali dan mengungkapkan

informasi yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pengguna

laporan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan penyaji laporan.

Para pengguna laporan keuangan, walaupun merasa perlu memantau keuangan perusahaan

terkadang tidak memahami lebih jauh tentang kondisi perusahaan. Keadaan itu bisa terjadi karena

laporan keuangan dibaca oleh kalangan yang awam terhadap akuntansi. Selain itu, juga disebabkan

ada faktor-faktor yang merupakan kelemahan akuntansi, yaitu sebagai berikut.

Pengelolaan Koperasidan Kewirausahaan 99



1. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang sudah berlalu, bukan saat ini.

2. Laporan keuangan bersifat sangat umum, tidak ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.
3. Dalam laporan keuangan banyak terdapat data hasil perkiraan saja.
4. Laporan keuangan cenderung melaporkan hal-hal yang kuantitatif dan material saja.
5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, biasanya melaporkar

kemungkinan rugi tapi tidak melaporkan kemungkinan laba jika laba/rugi itu belum terealisir.
6. Laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis akuntansi yang tidak semua orarp

memahaminya.
7. Adanya variasi metode pencatatan (misalnya persediaan) menghasilkan angka yang berbeda

meskipun kondisinya sama sehingga dapat menyebabkan salah penafsiran.

Dengan adanya berbagai keterbatasan laporan keuangan itu maka diperlukan analisis untuk
mengungkap berbagai hal yang belum terlihat secara kasat mata.

Ada tujuan dilaksanakan analisis laporan keuangan, yaitu:

1. untuk mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus datang ke lokasi,

2. untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan,

3. untuk meramalkan kondisi keuangan di masa depan,
4. untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah di perusahaan, serta
5. untuk menilai prestasi kerja manajemen.

Ada banyak teknik menganalisis laporan keuangan, namun yang akan dibahas adalah analisis
yang sangat umum, yaitu analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

1. Rasio likuiditas

Sebelum menjelaskan arti dari rasio likuiditas, kita mengenal dulu apa arti rasio keuangan. Rasio
keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos dengan pos lain dalam neraca
yang mempunyai hubungan relevan dan berarti. Rasio ini dapat menyederhanakan informasi keuangan
sehingga memudahkan pemahaman dan penilaian. Adapun yang dimaksud rasio likuiditas adalah besaran
besaran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya

Ada dua komponen yang perlu diperhatikan dalam mengukur rasio likuiditas perusahaan, yaitu

aktiva lancar (current assets/ dan utang lancar (current liabilities). Kedua komponen tersebut dapat
dilihat dalam laporan neraca perusahaan.

Kelompok aktiva lancar dalam neraca, di antaranya:
- kas (cash),
- surat-surat berharga (marketable securities),
- piutang dagang (account receivable),
- persediaan barang dagangan (merchandise inventory),
- beban-beban dibayar di muka (prepaid expenses), dan
- Pendapatan yang masih harus diterima (accrued income).

Adapun kelompok utang lancar dalam neraca, di antaranya:
- utang dagang (account payable),
- beban-beban terutang (accrued expenses),
- utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan
- utang jangka pendek lainnya

Beberapa rasio likuiditas yang sering dipakai dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam
menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, di antaranya sebagai berikut.
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a) Current ratio alau rasio lancar. Rasio lancar dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Rasio Lancar = lktivalancar atau Current Ratio = Current asset
Utang lancar Current liabilities

Angka rasio ini menunjukan kemampuan aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya.

Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka

pendeknya. Rasio yang dianggap aman adalah jika lebih dari 1 : 1 alau 100Vo.

b) Rasio cair (quick ratio atau acid test rasio)

Rasio ini menunjukan kemampuan akiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar.

Semakin besar angkanya semakin baik. Angka rasio dapat dihitung dengan rumus:

Rasio cepauq uick ratio- Kas + surat berharga + piutang

Utang lancar

c) Rasio kas atas hutang lancar

Menunjukan kemampuan kas menutupi hutang lancar

Menghitungnya:

Kas

Utang lancar

d) Rasio aktiva lancar atas total utang

Munujkan porsi aktiva lancar terhadap total kewajiban perusahaan.

Menghitungnya:

Aktiva lancar
Utang jangka pendek + jangka panjang

Contoh pengukuran dengan rasio likuidasi, dapat dilihat sebagai berikut.

Dengan menggunakan neraca koperasi sejahtera, kita dapat menetukan angka rasio dan
menafsirkan tingkat likuiditas koperasi tersebut.

a) Current ratio'.

Kas + persediaan+ piutang _ Rp6.750,00 + Rp5.600,00 + Rp2.400,00

Utang Rp9.549,00
_ Rp14.750,00_,.,

Rpg549pg - "'-

Artinya, tiap satu bagian utang lancar dijamin pelunasannya oleh 1,54 bagian harta lancar.

b) Quick ratio:

Kas+ piutang _ Rp9.150,00 _ n oo
ntangiancar Fi[954-[[[ - "'""
Artinya, jika utang lancar harus dilunasi semua saat ini hanyagOVo yang dijamin oleh kas dan piutang.

c) Cash ratio'.

Kas _ Rp6.750,00 _.,, ,,.
Utangierrcar = 65934E36=''' '

Artinya, ketersediaan kas hanya menjamin/hanya mampu membayar 71Vo kewaliban lancar jika
jatuh tempo saat ini.

d) Rasio aktiva lancar atas total utang = ffi*q@# = 1,ru

Artinya, jumlah seluruh utang jatuh tempo, mampu dijamin pelunasan seluruhnya oleh harta lancar.
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Untuk memperjelas rasio likuiditas, perhatikan juga contoh neraca di bawah ini.

Harta
Kas

Persediaan

Piutang

Tanah

Gedung
Akumulasi penyusutan

Kewajiban

Utang jangka pendek

Utang hipotek

Modal

3.000,00

9.000,00

1.500,00)

3.000,00

9.000,00

Bp

Rp

(Rp

Rp28.125,00

Rp12.000,00

Rp26.625,00

+

Rp

Rp

Rp38.625,00

Dari neraca yang sederhana tersebut jika dianalisis akan menggambarkan keadaan sebagai

berikut.

a) Current ratio

Kas + persediaan + piutang 
= 1p4.,1449 - e 37s

Utang lancar RP3.000,00

b) Quick ratio:

Kas +suratberharga+ piutang _ Rp16.125,00 
= E n7s

Utang lancar R@.000,00

Cash ratio

Kas _ Rp4.875,00 _, 
^r^Utan-giancar 

- FESI000-O- 
r'vEv

Rasio aktiva lancar total utang

Kas + persediaan+ piutang - Rp28.125,00 -, "of -fif,lll[[[][6-c,u-

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menyajikan laporan neraca

termasuk likuid, artinya mampu membayar jika kewalibannya jatuh tempo harus dibayar.

2. Rasio solvabilitas

Solvabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajiban atau

hutangnya jika saat ini perusahaan dilikuidasi. Perusahaan dikatakan solvabilitas jika kekayaannya

cukup untuk membayar semua hutang . Jika kekayaannya tidak cukup untuk menutup seluruh utangnya

maka disebut perusahaan yang insolvabel. Solvabel atau insolvabel sebuah perusahaan merupakan

hal yang penting bagi kreditur atau calon kreditur yang dalam jangka panjang akan perlu jaminan

piutangnya dapat teftagih.



Beberapa rasio solvabilitas yang sering digunakan adalah sebagai berikut.
a) Rasio aktiva atas utang alau total asset to debit ratio:

Totalaktiva
Totalutang

b) Rasio harla tetap atas utang jangka panjang alau fixed assets to long term debit ratio:

c) Rasio pelunasan utang alau debt seruice ratio:

Laba bersih dan (bunga + penyusutan + beban selain kas)

Jumlah pinjaman dan bunga

Jika angka rasionya besar, berarti besar pula kemampuan perusahaan menutupi utang-utangnya.
Perusahaan yang baik adalah labanya jauh di atas kewajiban utangnya.

Contoh:

Perhatikan neraca sederhana berikut ini.

Harta

Kas

Persediaan

Piutang

Tanah

Gedung
Akum penyusutan

Kewajiban
Utang jangka pendek

Utang hipotek

Rp28.125,00

Rp 4.875,00

Rp12.000,00

Rp11.250,00

Rp 3.000,00

Rp 9.000,00

(Rp 1.500,00)

Rp 3.000,00
Rp 9.000,00

Berdasarkan data di atas maka tingkat solvabilitasnya dapat di hitung sebagai berikut.

a. Totalassets to debt ratio, fifffi = 3,zz

Artinya, perusahaan ini solvabel sebab seluruh utang dijamin pelunasannya oleh harta yang
jumlahnya jauh di atas utang itu. Bagi kreditur, hal ini baik karena komposisi modal perusahaan

lebih besar dari pada utang

b. Berkaitan dengan keterangan di atas, rasio utang atas modal dapat dihitung sebagai berikut.

!P1? 999,99 = o.+s
Hp26,625,00 -''
Hal ini menggambarkan kemampuan modal pemilik menutupi utang semakin kecil angkanya
semakin baik bagi kreditur.

Totalaktiva tetap

Utang jangka panjang



c. Rasio harta tetap atas utang jangka panjang:

Rp10.500,00 _,' ,',
Ji[g][[36- ':r';,

Artinya, dalam jangka panjang utang-utang kepada kreditur dapat terbayar karena jumlah harta
tetap melebihi utang jangka panjang perusahaan.

Cobalah buat perhitungan solvabilitas yang dapat dimunculkan dari data.laporan keuangan koperasi
sejahtera yang tertera dalam laporan neraca.

3. Basio rentabilitas

Beberapa kelompok pengguna laporan keuangan sangat mungkin menilai keberhasilan perusahaan

dapat diukur dari kemampuannya menghasilkan laba dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang

dimiliki baik berupa modal, aset, sumber daya manusia, maupun teknik pengelolaan usaha. Dengan demikian,

rasio rentabilias merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

Ada beberapa cara untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam perolehan laba, antara lain

disajikan berikut ini.

a) Dengan pengukuran efisiensi penggunaan modal

1) Rentabilitas ekonomis :

Menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba sebelum bunga dan pajak. Jika
dibandingkan dengan total aktiva, semakin besar angkanya semakin baik.

2) Rentabilitas modat sendiri, ,f'?1btt'i,f ,

Modalsendiri
Menunjukan kemampuan memperoleh laba bersih jika diukur dari modal sendiri yang

digunakan.

b) Dengan pengukuran berdasar omzet penjualan

1) Operation ratio : !!O + biaya oenjualan + biaya administrasi x 100Vo
Penjualan bersih

2) Gross profit margin, mffift- x1O}vo

'#|ffix1oovo3) Profit margin

4) Net profit margin : --*ES$-e-I- x 10OVo
Penlualan bersth

c) Dengan pengukuran kecepatan aktivitas usaha yang dijalankan
Jika aktivitas berjalan lebih cepat berarti sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan efektif
efisien. Hal ini turut mempercepat perolehan laba.

1) Kecepatan perputaran akiva = assefs turnover= 
-Epy{I otal aset

Menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari penjualan semakin tinggi angkanya berarti
semakin tinggi kemampuan aktiva menghidupkan penjualan.

2) Perputaran persediaan = inventory turnover= Hlg,',ry!9,k ?9,nj="ltn
Bata-rata persediaan

Menunjukkan kecepatan perputaran persediaan dalam siklus usaha, semakin besar angkanya
berarti penjualan berjalan cepat.
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Kewirausahaan

Setelah kita mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan koperasi maupun
badan usaha, langkah selanjutnya adalah menanamkan semangat dan jiwa kewirausahaan.
Kewirausahaan dapat berusaha di semua sektor termasuk koperasi. Kewirausahaan banyak sekali
manfaatnya karena dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan.

Sebagai contoh, tiap tahun jumlah pengangguran di negara kiti selalu bertambah. Hal ini
disebabkan lapangan kerja yang tersedia tidak dapat lagi menampung lonjakan angkatan kerja. Banyak
sekali kita jumpai rekan, saudara, ataupun tetangga kita yang memiliki pendidikin memad-ai, namun
belum juga dapat bekerja. Hal ini disebabkan kebiasaan sebagian besar penduduk di negara kita jika
selesai pendidikan adalah mencari kerja atau menjadi pegawai, tidak menciptakan lapingan keija.
Padahal, kita dapat belajar dari negara-negara maju, seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura, di
mana kemajuan negara tersebut bukan disebabkan oleh banyaknya penduduk yang menjadi pegawai
atau karyawan, tetapi justru karena banyaknya wirausaha. Penduduk di sana sebagian besar menjadi
wirausaha. Mereka tidak mencari kerja tetapi menciptakan kerja sendiri.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang wirausaha, pada bab ini akan kita pelajari tentang wirausaha,
dengan harapan setelah mempelajari bab ini akan timbul semangat benrvirausaha

1. Pengertian dan Peranan Wlrausaha

a. Pengertianwirausaha

Pernahkah Anda mengamati beberapa orang di lingkungan terdekat yang membuka usaha, misalnya
membuka toko kelontong, warung bakso, atau membuka jasa rental mobil. Orang-orang tersebut adalah
orang yang memberdayakan atau mengkombinasikan faktor produksi hingga memiliki nilai yang tinggi.
orang tersebut juga sedang mengambil risiko atas usaha yang dijalaninyi.

Contoh di atas adalah contoh dari kegiatan wirausaha. Dengan demikian apa yang dimaksud
dengan wirausaha? Wirausaha atau sering disebut dengan wiraswasta yang berasal diri bahasa
lnggris, entrepreneur dan bahasa Perancis, enterprende yang berarti oiang yang mengorganisir,
mengelola, dan memikul usaha dari suatu usaha. Secara etimologi wirausaha OiamOit dari kata wira
artinya berani atau pemberani dan usaha. Jadi, arti wirausaha secara etimologi adalah berani usaha
atau orang yang mempunyai kemampuan usaha sendiri.

Berikut adalah beberapa pengertian wirausaha.
1. Menurut Lampiran lnstruksi Presiden No. 4 Tahun lgg5

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani
usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, sefti menerapkan cara
kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan
pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.2. Menurut Raymond W.Y. Kao
Wirausaha adalah seseorang yang menciptakan kemakmuran dan proses penambahan nilai
melalui pengembangan gagasan, perakitan berbagai sumber daya, dan usaha untuk
mewujudkannya.

3. J. Schumperter

Wirausaha adalah seseorang yang mampu mengadakan kombinasi baru, di mana kombinasi
tersebut merupakan fenomena yang fundamental bagi pembangunan ekonomi sejalan dengan
sifat-sifat entrepreneur.
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2. Memiliki keberanian mengambi risiko

Setiap orang pada dasarnya memiliki ide atau rencana meskipun sangat sederhana tapi dapat
memungkinkan orang tersebut untuk maju.

lde-ide bagus tersebut banyak yang tak tenrvujud karena pemilik ide tidak memiliki keberanian mengambil
risiko. Risiko, antara lain berupa kegagalan yang mengakibatkan kerugian, malu, kehilangan jabatan, dimarahi
atasan, dan lain sebagainya. Bagiseorang wirausaha, pengambilan risiko merupakan bagian dari keuntungan.
Agar dapat mengurangi risiko maka suatu kegiatan harus direncanakan dengan matang dan teliti.

3. Memiliki ketahanan mental yang kuat

Ketahanan mental adalah kondisi psikologis seseorang yang erat hubungannya dengan kemampuan
berpikir dan kemampuan fisik. Ketahanan mental seseorang dapat ditingkatkan melalui pembentukan
pola pikir positif dan pengalaman pengendalian diri dalam menghadapi masalah. Bagi seorang wirausaha,
kegagalan merupakan jembatan menuju sukses dan tidak akan menggoyahkan kondisi psikologisnya.

4. Memiliki pola pikir positif

Pola pikir positif adalah pola pikir yang selalu mengutamakan penglihatan terhadap sesuatu dari
segi positifnya dan yakin bahwa dalam setiap masalah yang dihadapi pasti ada unsur positifnya. Misalnya,
bagi seorang wirausaha, lahirnya peraturan atau pesaing baru merupakan tantangan dan bukan
merupakan kesulitan.

5. Memiliki naluri dan intuisi yang tajam

lntuisi pada dasarnya adalah cara berpikir yang melompat pada kesimpulan atau keputusan tanpa
proses berpikir kronologis. Naluri dan intuisi diperlukan dalam pengambilan keputusan yang cepat
sehingga dapat memanfaatkan peluang.

6. Memiliki rasa percaya diri

Flasa percaya diri yang tinggi diperlukan seorang wirausaha dalam rangka mendorong rasa optimis,
tidak cepat patah semangat, dan selalu tegar dalam mengambil keputusan.

7. Memiliki kreativitas yang tinggi

Kreativitas adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk ide, barang,
atau memecahkan masalah. Kreativitas seseorang dapat ditingkatkan melalui:
a) melatih kebiasaan berpikir intuitif,

b) mendedikasikan diri pada tugas dan tanggung jawab,

c) mencari waktu tenang untuk berpikir,

d) memperkaya pengetahuan dan pengalaman, serta
e) menjaga kesehatan fisik dan psikis.

8. Memiliki tanggung jawab moral

Seorang wirausaha memiliki kejujuran, profesional, tidak licik, tidak merugikan orang lain, bahkan
berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kejujuran ini mendorong wirausahawan berani
mengambil risiko karena tidak takut salah atau gagal.

9. Memiliki disiplin pribadi yang kuat

Pribadi yang kuat mendorong wirausahawan melaksanakan apa yang dia pikirkan, rencanakan,
dan putuskan tanpa ragu-ragu dan tidak menunda-nunda janji.

10. Memiliki kemampuan menjual

Kemampuan menjual adalah kemampuan memasarkan ide-ide, gagasan, rencana, atau produk
dan jasa kepada orang lain yang dikembangkan dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi.
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a.

b.

c.

d.

c) Pengajaran dan pelatihan

Wirausaha harus tetap mempunyai semangat untuk mengasah keahliannya agar dapat menunjang
usahanya. Apalagi saat ini persaingan usaha sangat ketat seiring dengan kemajuan zaman.

d) Penerangan dan penyuluhan

Persyaratan ini hampir sama dengan pengajaran dan pelatihan, wirausaha harus mengikuti
perkemban$an informasi bidang usahanya yang dapat diperoleh dari pusat penerangan atau
mengikuti penyuluhan-penyuluhan.

e) Pengelolaan dan perlindungan hukum

Wirausaha harus menerapkan manajemen dalam usaha dan melindungi usahanya sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

f) Pendekatanstrategis
Wirausaha dapat merencanakan dan membuat strategi-strategi yang digunakan untuk menjaga
kelangsungan usahanya.

g) Penghayatan

Wirausaha harus mempunyai daya nalar untuk menghayati kehidupannya.
Persyaratan 7 K
a) Kemauan

Wirausaha harus mempunyai kemauan kuat dalam bekerja atau mau bekerja keras menekuni
bidang usahanya agar hasilnya sesuai dengan harapan. Bekerja keras di sini ukuran yang umum
adalah jam kerja. Wirausaha yang jam kerjanya melebihi kebiasaan pada umumnya maka
kemungkinan berhasil akan lebih cepat dibanding yang biasa-biasa saja.

b) Keahlian
Wirausaha harus memiliki keahlian yang berkaitan dengan usahanya.

c) Kesempatan

Wirausaha harus jeli dan tanggap untuk mengambil kesempatan atau peluang usaha. Peluang
dan kesempatan itu akan selalu ada tergantung kepekaan wirausaha tersebut.

d) Keteraturan dan kecepatan Kerja

Wirausaha harus dapat membagi waktu dan mengatur pekerjaan agar berjalan dengan efektif
dan efisien.

e) Keberanian
Wirausaha harus berani mengambil dan menanggung risiko yang mungkin timbul karena
perubahan situasi perekonomian.

f) Kesadaran sosial

Wirausaha harus memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
g) Keuletan

Keuletan adalah salah satu faktor utama keberhasilan seorang wirausaha. Keuletan ini harus
dibantu dengan daya kreativitas yang tinggi.

Bidang Usaha Keglatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha dapat berupa memproduksi barang maupun memproduksi jasa pada usaha:
industri, seperti industri tempe, tahu atau industri kecil lainnya;
perdagangan, seperti warung, restoran, dan toko kelontong;
Jasa-jasa, seperti jasa rental mobil, jasa perbaikan mobil, dan jasa antar jemput anak sekolah;
serta

Agraris, seperti pertanian holtikultura.
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Adapun bidang usaha wirausaha dapat bergerak pada bidang usaha formal maupun informal,
antara lain sebagai berikut.

a. Bidang usaha formal

Usaha formal adalah kegiatan usaha yang secara resmi telah terdaftar pada pemerintah atau
seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki badan hukum. Badan hukum ini mempunyai kewajiban-
kewajiban dan persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, di antaranya adaiah kewajiban
membayar pajak dan iuran wajib lainnya. Badan hukumnya dapat berbentuk perusahaan perseorangan,
firma, CV, PT, atau koperasi.

Pada umumnya, wirausaha yang bergerak di bidang formal membutuhkan persiapan dan
pengelolaan yang profesional dan kegiatannya menggunakan modal relatif besar.
Keunggulan sektor ekonomi formal, di antaranya sebagi berikut.
1. Adanya perlindungan hukum.
2' Adanya modal yang besar, tenaga kerya terdidik dan terlatih, teknologi yang memadai.3. Pendapatan badan usaha cukup besar.
4. Manajemen dapat diterapkan dengan efisien.

Adapun kelemahan sektor ekonomi formal, di antaranya sebagai berikut.
1. Kesempatan kerja terbatas.
2. Penggunaan sumber daya manusia belum maksimal.
3. Jalur birokrasi yang rumit memperlambat kegiatan usaha.
4. Kegiatan ekonomi yang dilakukan belum maksimal.
b. Bidang usaha informal

Usaha informal adalah kegiatan usaha yang tidak menentu jangka waktunya dan tidak terdaftar
secara resmi. Kegiatan wirausaha yang bergerak di bidang informal biasanya bermodal kecil dan
dilaksanakan kurang profesional, Misalnya, pedagang kaki lima, warung-warung kecil, kios-kios, salon
kecantikan, pengrajin, tukang sayur, dan industri kecil produksi makanin ringan. Umumnya, kegiatan
wirausaha bergerak di bidang informal karena bidang ini memiliki kemudahan, baik darisegi waktu
ataupun sasaran pemasarannya. Kita dapat langsung menjadi seorang wirausaha melalui sektor usaha
informal dulu, jika kemudian telah maju lambat laun menjadi usaha formal.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong usaha sektor informal.
Sempitnya lapangan kerla yang tersedia.
Kebutuhan hidup yang semakin berat.

Jumlah penduduk yang sangat besar menyebabkan tidak seimbangnya pencari kerja dengan
lapangan kerja.

Adanya kemudahan untuk berusaha pada sektor informal.
Modal yang diperlukan tidak terlalu besar.

Keunggulan dari sektor ekonomi informal, antara lain sebagai berikut.
1. Pengelolaan usaha mudah dilakukan.
2. Modal yang diperlukan tidak terlalu besar.
3. Memberikan kesempatan kerja pada masyarakat.
4. Mempercepat pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen.
5. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang daya belinya rendah.

1.

2.

J.

4.

5.
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Adapun kelemahan sektor ekonomi informal adalah sebagai berikut.

1. Kelangsungan usaha kurang terjamin.

2. Pendapatan yang diperoleh kecil.

3. Sulit menambah modal usaha.

4. Omzet penjualan barang relative kecil.

5. Sulit menjalin hubungan dengan bank.

3. Faktor-fakor yang Menentukan Keberhasilan dan Kegagalan Wirausaha

Di lingkungan terdekat Anda mungkin pernah di temui ada seorang yang hanya lulusan sekolah

dasar namun sukses benrvirausaha. la mampu mengadakan perdagangan antardaerah atau bahkan

antarnegara. Tapi di daerah Anda, juga mungkin pernah menemui seseorang yang berpendidikan
tinggi namun tidak memiliki jiwa wirausaha, ia selalu gagal dalam memulai bisnisnya dan lebih senang

menjadi pengangguran intelektual.

Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penentu keberhasilan atau kegagalan wirausaha

adalah sebagai berikut.

a. Sikap mental kewirausahaan

Sikap mental kewirausahaan merupakan faktor yang paling utama dan tidak setiap orang memilikinya.

Sikap mental merupakan tanggapan atau tingkah laku seseorang jika dihadapkan pada permasalahan.

Permasalahan bagi seorang yang memiliki jiwa wirausaha bukan merupakan hambatan tapi merupakan

tantangan. Dia mampu menangkap peluang-peluang bisnis dan tahan banting terhadap kegagalan.

b. Unsur keterampilan

Keterampilan merupakan unsur penunjang dari kegiatan wirausaha. Keterampilan dapat diperoleh

melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan. Keterampilan dapat berfungsi mempermudah kegiatan
wirausaha. Seseorang yang memiliki keterampilan tentunya lebih mudah untuk mengaktualisasikan
keterampilannya lewat kegiatan wirausaha.

c. Unsur pengetahuan

Unsur penunjang lainnya adalah pengetahuan. Pengetahuan memberikan bekal tentang kemampuan
penalaran seseorng pada permasalahan. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal
maupun nonformal. Pengetahuan ini diperlukan wirausahawan dalam pengambilan keputusan dan

sebagai antisipasi menghadapi persaingan.

4. Mengenal Kiat Wirausafia Sulrses

Anda pasti mengenal produk jamu Sido Muncul yang banyak sekali memproduksi jenis-jenis jamu,

antara lain tolak angin, kuku bima energi drink, jamu komplit dan lain-lain. Saat ini jamu Sido Muncul
jauh meninggalkan produk saingannya, seperti jamu Air Mancur maupun Jamu Jago. Hal ini tidak
terlepas daritangan dingin wirausahawan yang bernama lnryan Hidayat (58 th)yang pendidikan formalnya

hanya lulusan SMA. Sido Muncul awalnya adalah industri rumah tangga kecil-kecilan yang berdiri

tahun 1940. Tetapi karena keuletan dan kerja keras serta mau berinovasimaka hasilnya bisa Anda lihat

saat ini. Dengan jumlah karyawan lebih dari 2.000 orang dan pabrik seluas 29 hektar di Unggaran Jawa

Tengah, Sido Muncul mampu meninggalkan jauh kompetitor lainnya.
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Selain lnruan Hidayat, kita juga mengenal Rudi Hadisuwarno. Dialah wirausahawan muda yang
mengembangkan bakat memotong rambut sebagai modal utama. Berawal dari usaha salon tahun 196g
yang didirikannya demi memenuhi kebutuhan biaya kuliah di jurusan arsitektur Universitas Trisakti.
Salon yang awalnya sangat sederhana dan kecil, kini namanya sudah dikenal sampai mancanegara.
Resep dari keberhasilan ini adalah kerja keras, ulet, giat mencari ilmu, dan berani dengan inovasi baru.

1. Kunjungilan koperasi yang terdekat di wilayah Anda dan mintalah contoh laporan keuangannya.
Dari contoh laporan keuangan tersebut tentukan:
a. rasio likuiditas,

b. rasio solvabilitas, dan

c. rasio rentabilitas.

Berikan juga penafsirannya dari perhitugan tersebut!
2. Anda cari informasi lewat media cetak atau langsung dari lingkungan di sekitarmu data dan

pengalaman wirausahawan yang telah sukses. Buat laporan secara tertulis dan diskusikan hasilnya
bersama kelompok lain!

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi ra$at yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan koperasi adalah Pancasila dan
UUD 45. Dalam pengelolaan dan pengembangannya, koperasi mempunyai pedoman yang disebut
dengan prinsip koperasi.

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang beranggotakan siswa-siswa sekolah yang
bersangkutan. Koperasi sekolah pada dasarnya bertujuan mendidik, memelihara, dan menanamkan
rasa kesadaran hidup bergotong royong dan rasa setia kawan di antara para siswa sesuai dengan
asas koperasi di kalangan pada siswa.
Hasil pengelolaan pengurus koperasi biasanya berbentuk laporan keuangan yang terdiri atas
laporan berikut.

a. Laporan perhitungan SHU, laporan yang berisi pendapatan dan biaya koperasi dalam tahun
buku tertentu, laporan perhitungan SHU sama saja dengan laporan laba rugi pada perusahaan.

b. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
mengelola keuangan, laporan arus kas berisi laporan rekapitulasi kas masuk dan kas keluar.

c. Laporan neraca, merupakan laporan keuangan koperasi menggambarkan keadaan/posisi
keuangan koperasi pada tahun buku tertentu.

d. Analisis laporan keuangan, terdiri atas:
- likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya ketika

ditagih. Tingkat likuiditas perusahaan dapat diketahui melalui perbandingan pos-pos di neraca,

1

2
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- Rasio solvabilitas yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-
utangnya jika perusahaan pailit atau likuidasi. Rasio-rasio ini penting bagi para kreditur
dalam memantau keterjaminan pelunasan kredit yang telah diberikan.

- Rasio rentabilitas, yaitu angka perbandingan dari pos-pos laporan keuangan yang disajikan

untuk dijadikan pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

4. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-
kesempatan usaha, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil
keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Peran wirausaha dalam
perekonomian nasional sangat besar terutama dalam mengurangi tingkat pengangguran,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara umum dapat menggerakkan roda perekonomian

nasional. Sektor usaha yang dapat dimasuki kegiatan wirausaha adalah sektor formal dan sektor

informal. Keberhasilan dan kegagalan kegiatan wirausaha dipengaruhi oleh sikap mental

kewirausahaan, unsur keterampilan, dan unsur pengetahuan.

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Salah satu soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan demokrasi ekonomi adalah ....

a

b

1

4

c. CV

Anggota koperasi bersifat sukarela, artinya ....

a. bebas

b. tidak ada paksaan menjadi anggota koperasi

c. tidak dipungut biaya

d. demokratis

e. terbuka

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang benivatak sosial, artinya ..,.

a. mengutamakan kepentingan anggota
b. peminjaman di koperasi tidak dikenakan bunga

c. harga barang di koperasi murah

d. pengurus koperasi bekerja secara sukarela

e. modal koperasi terbatas

Perhatikan pernyataan berikut ini.

1) Mendidik dan menanamkan hidup gotong royong.

2) Memupuk rasa cinta pada sekolah dan fasilitas lain yang ada di sekolah

3) Menanamkan rasa tanggung jawab siswa terhadap kehidupan gotong royong dalam masyarakat.

4) Meningkatkan penghasilan para siswa.

Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam tujuan koperasi sekolah adalah ....

perusahan perseorangan

firma
d. perseroan terbatas

e. koperasi

d. 2dan4
e.4

a. 1,2, dan 3

b. 1dan3
c. 1dan2
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12. Kas masuk yang berasal dari kegaitan investasi, antara lain ....

a. penerimaan pelunasan tagihan

b. penerimaan deviden

c. hasil penjualan saham

13. Bila neraca koperasi menunjukan data berikut.

Jumlah harta tetap

Jumlah modal

Jumlah kewajiban

Maka jumlah harta lancar adalah ..,.

a. Rp200.000,00

b. Rp300.000,00

c. Rp400.000,00

d. Rp500.000,00

e. Rp600.000,00

Laporan neraca dapat disusun dengan mengambil data dari ....

a. neraca saldo

b. neraca saldo setelah penutupan

c. buku besar

d. jurnal

e. kertas kertas

Setiap akhir periode SHU dialokasikan ke beberapa pos neraca. Pos cadangan tidak lagi

berkelompok dengan pos-pos lainnya yang berasal dari SHU karena .,..

a. pos cadangan termasuk kelompok harta lancar

b. pos cadangan termasuk kelompok harta tetap

c. pos cadangan termasuk kelompok utang iangka pendek

d. pos cadangan termasuk kelompok utang iangka panjang

e. pos cadangan termasuk kelompok modal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Jelaskan fungsi dan peranan koperasi lndonesia sesuai dengan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992

tentang perkoperasian!

Sebutkan prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan dalam UU N0.25 Tahun 1992 tentang

perkoperasian!

Jelaskan tata cara dan persiapan dalam mendirikan koperasi!

Jelaskan prosedur pengajuan dan pengurusan hak badan hukum koperasi!

Jelaskan laporan-laporan keuangan koperasi!

116

d. hasil penerbitan obligasi

e. hasil penjualan harta tetap

Rp800.000;00

Rp600.000,00

Rp400.000,00

14
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il.

1.

2.

3.

4.

5.
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