
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 

1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi Indonesia adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Andjar 

Pacha W (2008:19) menyebutkan bahwa “Mohammad Hatta dalam bukunya 

The Cooperative Movement in Indonesia, mengemukakan bahwa koperasi 

adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 

berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa gerakan 

koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya 

berdasarkan self-help dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang 

melahirkan di antara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan”. 

Dalam menyelenggarakan usaha sebagai organisasi ekonomi, koperasi 

memerlukan adanya modal. Peranan modal dalam operasional koperasi 

mempunyai kontribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup 

maka usaha koperasi tidak akan berjalan lancar. Sudarsono dan Edilius 

(2010:169) memberikan pengertian ”Modal ialah baik yang merupakan barang-

barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat 

di neraca di sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-

barang itu yang tercatat di sebelah kredit”. Sedangkan menurut Hendar dan 



 

 

 

Kusnadi (1999:191) menjelaskan bahwa ”modal koperasi terdiri atas modal 

sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki 

modal ekuitas sebagai modal perusahaan. Atas dasar itu kedudukan dan status 

modal koperasi secara hukum dipertegas dengan menetapkan modal sendiri 

yang merupakan ekuitas, sedang modal pinjaman merupakan modal penunjang. 

Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana 

cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggotanya, 

koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat 

hutang lainya dan sumber lainnya yang sah”. 

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, sehingga 

koperasi harus dapat memanfaatkan modalnya dengan sebaik-baiknya yang 

artinya dalam pengelolaan modal tersebut koperasi harus memberi manfaat 

yang sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dalam 

pengelolaan modal atau keuangan, maka pihak koperasi harus mampu 

mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimilikinya secara efisien untuk 

meningkatkan laba atau yang sering disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Jadi setiap 

modal koperasi yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan koperasi harus 

diarahkan untuk memperoleh laba, terutama modal pinjaman harus 

diperhitungkan dengan benar antara beban bunga yang harus dibayar dengan 

perolehan keuntungan dari pinjaman tersebut. 

Pemanfaatan modal sendiri dan modal pinjaman salah satunya yaitu 

pembiayaan operasional usaha untuk memperoleh profit (keuntungan). Hal ini 

dapat dilihat secara langsung dalam laporan keuangan koperasi. Laporan 

keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pada saat tertentu, 



 

 

 

prestasi operasi dalam suatu rentang waktu, serta informasi-informasi lainnya. 

Ditinjau dari sudut pandang manajemen, laporan keuangan merupakan 

media untuk mengkomunikasikan performance keuangan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang pemakai laporan 

keuangan diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang 

rasional dalam praktek bisnis yang sehat. Untuk menilai kondisi keuangan dan 

prestasi koperasi diperlukan beberapa tolok ukur, salah satunya yaitu analisis 

rasio keuangan yang menghubungkan data-data keuangan yang satu dengan 

lainnya. 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang 

ditujukan untuk menunjukkan perubahan kondisi keuangan atau prestasi operasi 

di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, 

untuk kemudian menunjukkan peluang dan risiko yang akan terjadi. Makna dan 

kegunaan rasio keuangan dalam praktek bisnis pada kenyataannya bersifat 

subjektif tergantung kepada siapa dan untuk apa suatu analisis dilakukan serta 

dalam konteks apa analisis tersebut diaplikasikan. 

“Rasio yang digunakan pada dasarnya adalah untuk mempelajari bagian 

relatif antara modal pinjaman yang diberikan kreditor dan modal sendiri dari 

pemegang saham. Rasio yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh 

dari modal-modal yang digunakan dalam operasi disebut rasio rentabilitas” 

(Munawir 2001:86). Besar kecilnya nilai rentabilitas tergantung dari 

keuntungan yang diperoleh dan modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha 

koperasi. Menurut Amidipradja 2005 dalam Eka Novi Andriani 2009 



 

 

 

”perolehan nilai rentabilitas, besarnya modal sendiri sangat berpengaruh 

terhadap besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan semakin besar 

keuntungan yang diperoleh maka didapat nilai rentabilitas semakin besar”. 

Dengan memanfaatkan modal sendiri secara baik dalam menjalankan 

usaha koperasi berarti keuntungan yang diperoleh koperasi cenderung 

meningkat, dikarenakan dengan penggunaan modal sendiri tidak terdapat beban 

bunga yang harus ditanggung seperti halnya dalam modal pinjaman. Dengan 

diperoleh keuntungan setelah pajak yang tinggi maka nilai rentabilitas yang 

dihasilkan juga semakin tinggi, ini menunjukkan bahwa koperasi semakin 

efektif dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan laba bersih setelah 

pajak. semakin tinggi rentabilitas maka kinerja perusahaan semakin efektif. 

Pada PT. Nojorono di Kudus terdapat koperasi karyawan yang 

beranggotakan karyawan perusahaan yang menjalankan berbagai macam usaha 

untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dari kebutuhan primer, simpan-pinjam, 

kredit sepeda motor, santunan duka, bantuan opname, bantuan pendidikan, dan 

lain-lain. Dengan melihat banyaknya usaha yang dijalankan oleh koperasi 

karyawan tersebut, maka koperasi membutuhkan banyak modal untuk 

menjalankan usahanya. Dengan adanya modal yang tinggi diharapkan 

pencapaian laba tinggi serta dicapainya tingkat rentabilitas yang efisien. 

“Semakin besar tingkat rentabilitas, akan semakin tinggi tingkat efisiensi 

penggunaan modal usaha tersebut” (Hendar dan Kusnadi, 1999:43). Umumnya 

masalah rentabilitas adalah lebih penting daripada masalah laba, karena laba 

yang besar saja belum merupakan ukuran bahwa koperasi telah bekerja secara 

efisien dalam menggunakan modal (Riyanto, 2001:37). 



 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diadakan penelitian tentang 

“PENGARUH MODAL SENDIRI DAN MODAL PINJAMAN 

TERHADAP TINGKAT RENTABILITAS PADA KOPERASI 

KARYAWAN PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL TBK DI 

KUDUS TAHUN 2001-2010”. 

1.2  Ruang Lingkup 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian 

pada koperasi karyawan PT. Nojorono Tobacco International Tbk di Kudus. 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman 

terhadap tingkat rentabilitas pada koperasi karyawan PT. Nojorono, penulis 

mengambil data laporan keuangan koperasi karyawan tersebut yang meliputi 

laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha pada tahun 2001-2010. 

Penulis meneliti variabel modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri 

meliputi simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah serta 

modal pinjaman yang berasal dari anggotanya (karyawan) dan simpanan 

berjangka koperasi. Sedangkan untuk variabel rentabilitas penulis 

menitikberatkan pada besarnya SHU yang diperoleh koperasi karyawan PT. 

Nojorono Tobacco International di Kudus yang mengalami fluktuatif pada 

tahun 2001-2010. 

Koperasi Karyawan PT. Nojorono Tobacco International di Kudus 

termasuk dalam jenis Koperasi Serba Usaha (KSU) dimana jenis kegiatannya 

meliputi : Simpan pinjam, Kredit sertifikat, Kredit sepeda motor, Kredit barang 

dan Waserda. 



 

 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Besar kecilnya rentabilitas tergantung dari besarnya keuntungan yang 

diperoleh dan modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha koperasi. Menurut 

Amidipradja 2005 dalam Eka Novi Andriani 2009 “perolehan nilai rentabilitas 

besarnya modal sendiri sangat berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang 

akan diperoleh dengan semakin besar keuntungan yang diperoleh maka didapat 

nilai rentabilitas yang besar, penggunaan modal sendiri dalam operasional 

koperasi maka keuntungan yang diperoleh akan lebih besar”. Hal ini karena 

tidak ada beban bunga seperti pada penggunaan modal pinjaman. Tetapi dalam 

penggunaan modal sendiri yang besar tidak selalu menjamin perolehan 

keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tinggi atau dengan kata lain 

SHU koperasi karyawan PT. Nojorono di Kudus mengalami fluktuatif. 

Dengan adanya hal tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman secara parsial terhadap 

tingkat rentabilitas yang diperoleh pada Koperasi karyawan PT. Nojorono 

Tobacco International Tbk?  

2. Adakah pengaruh antara modal sendiri dan modal pinjaman secara 

bersamaan terhadap tingkat rentabilitas yang diperoleh pada Koperasi 

karyawan PT. Nojorono Tobacco International Tbk?  

 

 

 



 

 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman yang 

digunakan dalam menyelenggarakan usaha koperasi terhadap nilai 

rentabilitas yang dihasilkan pada koperasi karyawan PT. Nojorono Tobacco 

International Tbk secara parsial. 

2. Untuk menganalisis pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman secara 

bersamaan terhadap rentabilitas pada koperasi karyawan PT. Nojorono 

Tobacco International Tbk. 

 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater dalam 

menambah khasanah perpustakaan serta sebagai masukan dalam penelitian 

selanjutnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

bagi koperasi karyawan PT. Nojorono Tobacco International Tbk dalam hal 

seberapa besar pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap nilai 

rentabilitas yang dihasilkan untuk perkembangan usaha koperasi karyawan 

tersebut. 


