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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Praktik Pembagian SHU di Koperasi Makmur Sejati  

Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” dalam praktik pembagiaan 

sisa hasil usaha yang dibagikan pada anggota yakni : 

Terkait dengan pembagian SHU kepada anggota dalam koperasi, 

berikut di bawah ini akan coba saya jelaskan tentang perhitungan 

pembagian SHU kepada anggota dalam koperasi.
1
 

Untuk menghitung pembagian SHU, sebelumnya dibutuhkan 

beberapa informasi dasar. Informasi dasar tersebut diantaranya : 

                                                 
1
Hariadi, wawancara (Malang, 17 Februari 2014) 
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1. SHU Total, SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi  

koperasi setelah pajak (profit after tax) 

2. transaksi anggota, kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa) antara 

anggota terhadap koperasinya. 

3. Partisipasi modal, kontribusi anggota dalam memberi modal 

koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, 

simpanan usaha, dan simpanan lainnya. 

4. Omzet atau volume usaha, total nilai penjualan atau penerimaan dari 

barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang 

bersangkutan. 

5. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota, SHU yang 

diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal 

anggota 

6. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota, SHU yang 

diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi 

anggota. 

Setelah kita dapatkan beberapa informasi di atas kita bisa lihat 

ketentuan-ketentuan pembagian SHU sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

a. Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa 

“Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata 

berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga 
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berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. 

Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”. 

b. Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai 

berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 

5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana 

pembangunan lingkungan 5%. 

c. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-

nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam 

rapat anggota. 

SHU Per-Anggota
2
 

 

Keterangan : 

SHUA    = Sisa Hasil Usaha Anggota 

JUA      = Jasa Usaha Anggota 

MA      = Jasa Modal Anggota  

Dengan Model Matematika 

 

 

  

                                                 
2
Arifin dan  Halomoa, Koperasi Teori dan Paktik, 6  

SHUA = JUA + JMA 

 

SHUPa  =  Va x JUA + Sa x JMA 

VUK          TMS 
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Keterangan : 

SHUPa   = Sisa Hasil Usaha per Anggota 

JUA  = Jasa Usaha Anggota 

JMA  = Jasa Modal Anggota 

VUA  = Volume usaha Anggota (total transaksi anggota) 

VUK = Volume usaha total koperasi (total transaksi koperasi) 

Sa  = Jumlah simpanan anggota  

TMS              = Modal sendiri total (simpanan anggota total) 

Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”  memiliki jumlah simpanan 

pokok dan simpanan wajib anggota sebesar Rp 200.000.000,-. Pada 31 

Desember 2010, koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” menyajikan 

perhitungan laba rugi singkat sebagai berikut :
3
 

hanya untuk anggota 

Penjualan                                : Rp 530.000.000,- 

Harga Pokok Penjualan           : Rp 426.000.000,- 

Laba Kotor                               : Rp 104.000.000,- 

Biaya Usaha                            : Rp 63.000.000,- 

                                                 
3
 Hariadi, wawancara (Malang, 17 Februari 2014) 
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Laba Bersih                             : Rp 41.000.000,- 

Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut: 

anggota penyimpan   30% 

anggota peminjam   25% + 

    jumlah   55% 

dana pengurus   10% 

dana sosial     5% 

dana pendidikan koperasi   5% 

dana karyawan     5% 

cadangan     20%  + 

  Total    100% 

a. Perhitungan pembagian SHU 

Keterangan SHU (Rp. 41.000.000,-) 

Cadangan Koperasi 40% = Rp. 16.400.000,-       (41.000.000 x 40%)  

Jasa Anggota 25% = Rp. 10.250.000,-       (41.000.000 x 25%) 

Jasa Modal 20%  = Rp. 8.200.000,-         (41.000.000 x 20%) 

Jasa Lain-lain 15% = Rp. 6.150.000,-         (41.000.000 x 15%) 

Total 100%  = Rp. 41.000.000,-     (41.000.000 x 100%) 

b.  Jurnal 
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SHU      Rp.41.000.000,- 

Cadangan Koperasi    Rp.16.400.000,- 

Jasa Anggota      Rp.10.250.000,- 

Jasa Modal     Rp.8.200.000,- 

Jasa Lain-lain     Rp. 6.150.000,- 

c. Persentasejasa modal 

(Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x 100% 

 (Rp 8.200.000,- : Rp 200.000.000,-) x 100% = 4.1% 

Keterangan: 

 Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib 

 Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang 

d. Persentase jasa anggota 

(Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi) x 100% 

(Rp 10.250.000,- : Rp 530.000.000,-) x 100% = 1,9% 

Keterangan: 

 Perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi 

 Untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan 

total pinjaman 

e. Pembagian SHU per anggota  

contoh SHU Yang diterima Bapak Sarmidi 
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  Jasa Modal 

Persentase jasa modal  x Modal Bapak Sarmidi 

4.1% x Rp. 700.000,-  

= Rp 28.700,- 

-          Jasa Anggota 

Persentase jasa anggota x Pembelian Bapak Sarmidi 

1,9% x Rp 1.223.000,- 

= Rp 23.237,- 

Jadi yang diterima Bapak Sarmidi adalah Rp. (28.700 + 23.237),-= Rp 

51.937,- 

Keterangan: 

Untuk koperasi simpan pinjam, Pembelian Bapak Sarmidi diganti 

Pinjaman Bapak Sarmidi pada koperasi . 

Perhitungan SHU (Laba/Rugi) Koperasi Makmur Sejati Tahun Buku 

2013  

Penjualan /Penerimaan Jasa Rp 530.000.000 

Pendapatan lain Rp 110.700.000 

 Rp 640.700.000 

Harga Pokok Penjualan Rp (426.000.000) 
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Pendapatan Operasional Rp 214.700.000 

Beban Operasional Rp (57.000.000) 

Beban Administrasi dan Umum Rp (6.000.000) 

SHU Sebelum Pajak Rp 151.700.000 

Pajak Penghasilan (PPH Ps 21) Rp (16.400.000) 

SHU setelah Pajak Rp 135.300.000 

 

SHU Koperasi “Makmur Sejati” setelah pajak Rp 135.300.000,-. 

Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU koperasi Serba Usaha 

“Makmur Sejati” yang disampaikan sebelumnya, maka diperoleh: 

Cadangan 40 % = 40% x Rp.135.300.000,- = Rp. 54.120.000,-. 

SHU Dibagi pada anggota : 40 % = 40% x Rp.135.300.000,-  

     = Rp. 54.120.000,-. 

Dana pengurus 10 % = 10% x Rp. 135.300.000,- = Rp. 13.530.000,-. 

Dana karyawan 5 % = 5% x Rp. 135.300.000,- = Rp. 6.765.000,-. 

Dana pendidikan koperasi 5 % = 5% x Rp. 135.300.000,-  

= Rp. 6.765.000,-. 

Dana sosial 5 % = 5% x Rp. 135.300.000,- = Rp. 6.765.000,-. 

SHU yang bisa dibagi kepada anggota adalah 40 % atau dalam 

contoh diatas senilai Rp. 54.120.000,-. 
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Maka Langkah-langkah pembagian SHU Koperasi Serba Usaha 

“Makmur Sejati”  adalah sebagai berikut: 

a. Dalam RAT ditentukan berapa persentasi SHU yang dibagikan untuk 

aktivitas ekonomi (transaksi anggota) dan berapa persentase untuk 

SHU koperasi modal usaha (simpanan anggota). Persentase ini tidak 

dimasukan kedalam AD/ART, karena perbandingan antara keduanya 

sangat mudah berubah, tergantung posisi keuangan dan dominasi 

pengaruh atas usaha koperasi, maka harus diputuskan setiap tahunnya. 

Biasanya persentase SHU yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi ( Y) 

adalah 70% dan prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Modal 

Usaha (X) adalah 30%. Jika demikian maka : 

Y          = 70% x Rp. 54.120.000,- 

= Rp. 37.884.000,- 

X          = 30% x Rp. 54.120.000,- 

       = Rp. 16.236.000,- 

b. Hitung Total transaksi tiap anggota, total simpanan tiap anggota dan 

total transaksi seluruh anggota serta total simpanan seluruh anggota. 

Sebagi contoh kita akan menghitung SHU Bapak Sarmidi. Dari data 

transaksi anggota diketahui Bapak Sarmidi bertransaksi sebesar Rp. 

1.223.000,- dengan simpanan Rp. 700.000,- sedangakan total transaksi 

seluruh anggota adalah Rp. 10.250.000,- dengan total simpanan 

anggota adalah Rp.2.050.000,- 

Maka : 
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SHU Koperasi Aktivitas Ekonomi (Y) Bapak Sarmidi 

= (Rp. 1.223.000,- : Rp. 10.250.000,-) x (Rp. 37.884.000,-) 

= Rp. 4.520.208,- 

SHU Koperasi Modal Usaha (X) Bapak Sarmidi 

= (Rp. 700.000,- : Rp. 2.050.000,-) x (Rp. 16.236.000,-) 

= Rp. 5.544.000,- 

c. Di RAT ditentukan berapa persentasi SHUyang dibagikan untuk 

aktivitas ekonomi (transaksi anggota) dan berapa prosentase untuk 

SHU modal usaha (simpanan anggota) prosentase ini tidak dimasukan 

kedalam AD/ART karena perbandingan antara keduanya sangat mudah 

berubah tergantung posisi keuangan dan dominasi pengaruh atas usaha 

koperasi, maka harus diputuskan setiap tahun . Biasanya prosentase 

SHUyang dibagi atas Aktivitas Ekonomi ( Y) adalah 70% dan 

prosentase SHU yang dibagi atas Modal Usaha adalah 30%. Jika 

demikian maka  

Y = 70% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 1.400.000,- 

X= 30% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 600.000,- 

Dari tata cara pembagian SHU diatas dapat diamati bahwasannya 

pembagian SHU yang dilakukan Koperasi Serba Usaha “Makmur 

Sejati” telah memenuhi aturan yang diberlakukan dalam Undang- 

undang perkoperasian yakni UU no 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 2 

“Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan 
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sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 

anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan 

perkoperasian dan keperluan lain dan Koperasi, sesuai dengan 

keputusan Rapat Anggota” dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

(KHES) pasal 157 yang berisi “Kesepakatan pembagian keuntungan 

dalam akad kerjasama-pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja”  

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 156 dan 

157 terhadap  Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” 

Sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial, berdasarkan 

kekeluargaan dan gotong royong, maka jelas kiranya bahwa sistem 

manajemen dilembaga koperasi harus mengarah pada manajemen 

partisipatif (partisipative management). Manajemen partisipatif dalam hal 

ini berarti adanya kebersamaan, keterbukaan, sehingga setiap anggota 

koperasi, baik yang turut serta dalam pengelolaan (kepengurusan usaha) 

ataupun yang diluar kepengurusan (anggota biasa), memiliki tanggung 

jawab bersama (total responsibility) dalam organisasi koperasi.
4
 

Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”  dalam manajement 

partisipatif terjadi keseimbangan antara pengurus dan anggota koperasi. 

hal ini dapat diamati pada rapat anggota tahunan yang mana antara 

anggota, pengurus, pengelolah, karyawan, dan instansi pemerintah yang 

terkait telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang mana telah 

                                                 
4
Anoraga dan Widiyanti, Dinamika Koperasi, 115 
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menciptakan keterbukaan dan kebersamaan. Berikut hasil wawancara 

terkait laporan tahunan koperasi Makmur  Sejati pada tahun 2012 :
5
 

1. Pengurus  

Melaporkan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2012 dalam 

Rapat Anggota Tahunan. Walaupun kemungkinan masih ada 

kekurangan dalam menyelenggarakan laporan, dengan tujuan Kopersi 

Serba Usaha “Makmur Sejati" makin tahun semakin meningkatkan 

pelayanan baik pelayanan kepada anggota khususnya maupun kepada 

masyarakat pada umumnya. 

Dalam kepengurusan pada tahun 2014 Koperasi “Makmur Sejati” 

di ketuai oleh Moch. Untung, Hariadi sebagai sekretaris, dan 

Aquarinani Yanuar I. Sebagai bendahara.  

2. Pengawas 

Sesuai dengan tugas dan wewenang dari pengawas yaitu 

melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolah 

koperasi pengawas pro aktif membedakan mana yang salah dan mana 

yang benar karena pengawas adalah wakil dari anggota dan 

bertanggung jawab langsung kepada Rapat Anggota. 

Pada tahun 2011-2013 pengawas Koperasi “Makmur Sejati” adalah 

Ganis Sugiardi, sedangkan tahun 2012-2014  pengawas Koperasi 

Serba Usaha “Makmur Sejati”  Imanuel Sunyoto. 

                                                 
5
Hariadi, wawancara (Malang, 16 Februari 2014). 
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3. Anggota 

Anggota pro aktif  memberikan respon baik yang berupa masukan-

masukan/ saran dan pendapat dengan tujuan untuk saling melengkapi 

bahkan menguntungkan koperasi. karena koperasi adalah dari , oleh 

dan untuk anggota. 

Pada tahun 2014, jumlah anggota koperasi Makmur Sejati 

berjumlah 1788 orang. Yakni 628 orang laki-laki dan 1160 arang 

perempuan 

4. Pengelola 

Mengelolah  usaha koperasi secara menyeluruh yang ditugaskan 

oleh pengurus, dan apabila ada masalah/ problem secara cepat-cepat 

konsultasi dengan pengurus, sebab pengurus sebagai pengendali dari 

setiap usaha koperasi 

5. Karyawan 

Ikut peran aktif dibidangnya untuk memajukan koperasi dengan 

melaksanakan perintah/tugas tugas dari pengelolah/pengurus dan 

apabila ada masalah konsultasi kepada pengelolah/pengurus. 

Karyawan yang dimiliki Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” 

sebanyak 18 0rang karyawan yang disebar disetiap unit cabang. 

Koperasi pada dasarnya merupakan milik bersama bukan milik 

para pemegang saham. Berbeda dengan perusahaan, para karyawan 
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digaji dan dibayar oleh perusahaan yang bukan miliknya, sehingga 

sulit mengajak karyawan untuk serta dalam tanggung jawab total (total 

responsibility) ataupun ikut serta mengembangkan rasa ikut memiliki 

atau rasa ikut bertanggung jawab, apalagi untuk turut memikul resiko 

kerugian 

Dalam suatu organisasi perusahaan yang modalnya berasal dari 

pemilik/pemegang saham, karyawan dapat diajak turut serta bekerja 

bahkan bersedia diperlakukan sebagai partner usaha untuk 

memperoleh hak bagian keuntungan, ayau laba usaha (share of profit). 

Namun mereka sulit untuk menjadi partner dalam arti turut serta 

menanggung kerugian perusahaa (share of loss).
6
 

Karyawan pada umumnya selalu menuntut haknya, berupa upah 

dan jasa produksi (unsur pembagian laba usaha), akan tetapi tidak 

bersedia untuk diturunkah upah/gajihnya, kalau perusahaan 

menanggung rugi, bahkan untuk tidak menerima kenaikan upah 

berkala yang disesuaikan dengan indeks kenaikan harga ataupun 

bertambahnya tahun kerj, pada umumnya mereka menolak. Berbeda 

dengan koperasi yang merupakan milik bersama, partnership maupun 

tanggung jawab bersama, oleh karena merupakan milik bersama yang 

harus dipelihara bersama, dengan sikapn sense of belonging, sense of 

responsibility, dan sense of self correction dan self improvement, 

                                                 
6
Anoraga dan Widiyanti, Dinamika Koperasi,116. 
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merupakan suatu ikrar yang sejak semula telah menjadi landasan 

koperasi. 

6. Pejabat 

Pejabat pemerintah terkait diperlukan pembinaan serta 

bimbingannya dengan cara memberikan arahan atau nasehat untuk 

membentuk anggota sadar berkoperasi.Pejabat terkait antara lain Ir. 

Bambang Suharijadi menjabat sebagai Kepala Koperasi dan UMKM, 

Gunandar menjabat sebagai Dinas Koperasi dan UMKM, H. Toegino 

Soekarno, SE mewakili Dekopinda, Drs. Syahrir sebagai Lurah Pisang 

Candi, H. Marhaban sebagai akuntan publik. 

Kiranya yang perlu dikembangkan dalam koperasi, bukan saja 

manajemen partisipatif yang memang telah menjadi miliknya, artinya 

koperasi harus dikelolah berdasarkan kebersamaan kepentingan, tetapi juga 

harus dikembangkan apa yang disebut dengan manajemen kewirausahaan 

(enterpreneur management).
7
 

Manajemen kewirausahaan, tidak lain adalah manajemen dimana 

setiap manajer yang dipilih untuk memimpin koperasi, tidak hanya sekedar 

memiliki kemampuan teknis manajemen, tetapi juga memiliki kemampuan 

potensial sebagai wirausaha, yang mampu dan berani mengambil resiko 

yang diperhitungkan, bukan spekulan, tetapi juga mampu menjadi pembina, 

pendidik bagi anggota koperasi yang dipimpinnya. 

                                                 
7
Anoraga dan Widiyanti, Dinamika Koperasi, 117 



57 

 

 

 

Manajemen koperasi harus memilih jalur kewirausahaan yang lebih 

sesuai dengan landasan dasar koperasi yaitu : kebersamaan, kekeluargaan, 

dan gotong royong, adanya rasa ikut memiliki, rasa bertanggung jawab dan 

rasa berprestasi dalam suatu organisasi. 

Dalam hal ini diperlukan jiwa kepeloporan koperasi, dalam arti jiwa 

kepeloporan wirausaha, untuk mengembangkan koperasi sebagai lembaga 

ekonomi bukan lembaga sosial, lembaga ekonomi yang berwatak sosial. 

Jalur kewirausahan yang diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha 

“Makmur Sejati” tersebut mencakup : persewaan mobil, warung serba ada 

(waserda) di Karangbesuki dan Pakisaji. 

Selain itu, Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer 

untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peranan manajer dengan volume 

usaha, modal kerja dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Besar kecilnya 

volume usaha merupakan batas dan ukuran perlu tidaknya digunakan tenaga 

manajer. Bagi koperasi yang sederhana pengurus bertindak sebagai manajer. 

Manajer adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh 

pengurus. Manajer adalah pelaksanaan tugas pengurus sehari-hari dibidang 

usaha koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus.
8
 

Setiap kegiatan usaha selalu berpedoman pada manajemen 

menyeluruh serta mempunyai pandangan yang luas.  Berikut Fungsi manajer 

(pengurus) yang diterapkan dalam Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” 

                                                 
8
Anoraga dan Widiyanti, Dinamika Koperasi, 117 
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1. Perencanaan dan planning  

Meliputi rencana jangka panjang dalam garis besar dan rencana 

jangka pendek secara terperinci. Rencana merupakan pedoman yang 

harus dikerjakan, berisikan tujuan jelas yang hendak dicapai dengan 

cara dan tindakan yang akan dijalankan meliputi tenaga manusia, alat-

alat fasilitas, dan kebijakan. 

Merencanakan adalah pemikiran, menimbang-nimbang, 

memutuskan dan menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana 

dan oleh siapa, supaya dapat mencapai tujuan tertentu atau mendapat 

hasil tertentu. 

Hal ini dapat diamati dari Rencana Kerja dengan landasan dasar 

Undang-undang no 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan 

Anggaran Dasar Perubahan Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” 

tahun 1996. Berikut pokok-pokok Rencana Kerja secara garis besar :
9
 

a. Bidang Umum 

Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” telah mengoptimalkan 

pelayanan bagi anggota pada khususnya masyarakat pada 

umumnya yang memprioritaskan peningkatan kinerja dan sistem 

yang ada dengan memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang 

menunjang 

b. Bidang organisasi/kelembagaan 

                                                 
9
Hariadi, wawancara (Malang, 17 Februari 2014) 
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i. Peningkatan kemandirian dimasing-masing kantor cabang 

sehingga semua biaya operasional bisa dilaksanakan oleh 

masing-masing kantor cabang sendiri. 

ii. Terjadi Kemajuan usaha koperasi dan saling koordinasi di 

masing-masing unit usaha dengan tujuan untuk 

menghindarkan sedini mungkin terjadinya penyimpangan 

dan kesalahan. 

iii. Peningkatan hubungan kerja yang sifatnya menguntungkan 

dengan instansi, gerakan koperasi dan lembaga lainnya baik 

dalam bentuk kelembagaan maupun finansial. 

c. Bidang diklat 

i. Mengirim peserta pelatihan bagi pengurus, pengawas, 

pengelolah, karyawan, dan anggota dengan tujuan untuk 

meningkatkan SDM, wawasan dan profesionalisme. 

ii. Terlaksananya kegiatan pelatihan tersebut dengan tujuan 

untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang 

perkoperasian. 

iii. Bagi anggota, kegiatan diklat dilaksanakan telah mencetak 

kader-kader pengelolah koperasi yang tangguh dan 

terampil.  

d. Bidang pengembangan usaha 
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i. Terjadi Peningkatan usaha koperasi dengan tujuan dapat 

mengoptimalkan pendapatan. Yang mana dapat diamati 

dengan berkembangnya usaha waserda 

ii. Penggabungan unit Karangbesuki dan Dinoyo (merger) 

dengan pertimbangan pertumbuhan anggota dari mulai 

buka sampai sekarang tidak bertambah justru berkurang. 

Begitu juga pelayanan kepada calon anggota tidak laku dan 

tidak memenuhi target. Kalau memungkinkan kantor 

Dinoyo dijual dan akan dicarikan lokasi baru yang strategis. 

e. Lain-lain  

i. Pelayanan kepada anggota dan masyarakat : 

Hari senin s/d jum’at : pkl. 07.30 – 15.30 WIB 

Hari Sabtu  : pkl. 07.30 – 14.00 WIB 

Tanggal 12 setiap bulan  : pkl. 07.30 – 17.00 WIB 

Pembayaran terakhir untuk anggota tanggal 12 setiap bulannya 

dan pencairan pinjaman untuk anggota mulai tanggal 13 setiap 

bulannya. 

ii. Penambahan anggota baru setiap tahun 2013 kurang lebih 150 

orang dan lebih selektif. 

2. Penyelesaian (coordinating) 

Menyelaraskan semua bagian dalam koperasi kesatuan tindakan 

dan dari semua bagian-bagian dalam koperasi kesatuan tindakan dan 
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dari semua bagian-bagian dalam suatu organisasi. Koordinasi meliputi 

kesatuan bersama dari orang-orang, bahan-bahan alat-alat produksi dan 

pemasaran, uang dan lain-lain untuk bekerja secara keseluruhan. 

 Pada tahun 2012, ada penurunan 42,54% dari tahun sebelumnya 

yang disebabkan adanya permasalhan di unit Mulyorejo dan rumor 

yang menyudutkan koperasi, yang berdampak pada penarikan 

simpanan baik simpanan khusus maupun sukarela sehingga 

mempengaruhi likwiditas dan pendapatan koperasi. Hal tersebut telah 

dikoordinasikan bersama di saat rapat tahunan, sehingga meskipun ada 

permasalah tetapi penyelesaian tetap diupayakan bersama baik 

anggota, pengurus, karyawan, masyarakat agar hal tersebut tidak 

terjadi lagi. Sehingga fungsi dasar pengurus tetap dijalankan dengan 

baik.
10

 

3. Pengorganisasian (organizing) 

Meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan untuk 

melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pekerja diatur mulai dari 

pimpinan sampai pada pelaksanaan bawahan menurut bagian dan 

lapangan masing-masing. 

Jadi mula-mula memahami tujuan koperasi, sesudah itu dipikirkan 

semua kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

kemudian menyerahkan pelaksanaan kegiatan itu kepada seksi-seksi 
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atau bagian-bagian yang bersangkutan dalam koperasi. Untuk 

melaksanakan tugas-tugas kegiatan pengurus/manajer dapat 

menyerahkan sebagian kekuasaan kepada manajer bagian usaha dan 

lain-lain. 

Hal ini dapat diamati dari laporan pengurus yang telah dipaparkan 

diatas terkait dengan tugas masing-masing baik pengurus, pengawas, 

anggota, maupun karyawan.
11

 

4. Pengarahan (Directing) 

Menuntun bagian yang terdapat dalam tanggung jawab pengurus 

agar dapat diarahkan pada tujuan akhir paa setiap tugas yang diberikan 

pada bawahan dalam bentuk tertentu harus disertai dengan pengawasan  

pengurus/manajer harus berusaha menjelaskan usaha perseorangan 

sesuai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan. Demikian juga 

selalu menuntut mengawasi serta memberi tahu hubungan dengan 

kebijakan program organisasi koperasi. 

Dalam pemungutan suara saat Rapat Anggota Tahunan, pengawas 

dalam Koperasi Serba Usaha  masa bakti 2012 s/d 2014 maka yang 

diberi wewenang untuk mengawasi adalah Bapak Imanuel Sunyoto 

dan nantinya akan dibukukan laporan tahunan terkait hasil 

pemeriksaan/pengawasan.
12
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5. Pengamatan (controlling) 

Kegiatan ini mengamati serta mengawasi jalannya segala sesuatu 

sesuai dengan rencana. Pengamatan adalah pengukuran dan 

pemeriksaan semua tindakan-tindakan bawahan untuk menjamin 

tercapainya tujuan koperasi. 

Setiap kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana, 

sehingga pengamatan sudah dijalankan. Tanpa rencana, sukar untuk 

mengukur pekerjaan orang-orang pelaksana bawahan. 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalankan pengamatan-

pengamatan adalah adanya ukuran atau ketentuan penilaian. 

Berdasarkan ukuran tersebut, jika terdapat penyimpangan, langkah 

selanjutnya ialah untuk meluruskan sesuai dengan tujuan. 

Apabila terdapat keharmonisan perencanaan serta 

pelaksanaandengan pengawasan, maka akan tercapai tujuan 

manajemen untuk meningkatkan usaha koperasi. Kelemahan yang 

terjadi selalu harus berusaha untuk mengatasinya. 
13

 

Dalam Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” controling 

dilakukan dengan Hasil Laporan dan pertanggung jawaban pengurus 

tahunan, notula rapat anggota biasa yang membahas rencana kerja dan 
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rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan. Dari itu kita dapat 

mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di setiap tahunnya.
14

 

Dari pemaparan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak 

Hariadi selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” dapat 

dianalisis  antara hasil wawancara dan point 1 pasal 156 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES)Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama 

pekerja dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli 

sudah sesuai. Yakni bahwasannya apa yang diterapkan dalam manajemen 

Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” terutama dalam pembagian usaha 

yang dilakukan oleh pengurus dengan kesepakatan bersama dalam rapat 

anggota tahunan. 

Pengurus dikategorikan sebagai pihak lebih ahli karena telah 

melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tugas dan fungsi kepengurusan 

dalam Koperasi yang telah dipaparkan diatas. Selain itu pengurus dipilih 

sebagai hasil seleksi kumpulan para anggota dalam Rapat Anggota Tahunan 

yang lebih kompeten dalam bidang Koperasi. 

Dan pada ayat ke 2 pasal 156 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

(KHES) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak 

ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai 

dengan modal.  
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Hal ini dapat kita amati pada  pembagian Sisa Hasil Usaha pada 

point di atas telah dijelaskan secara detail prosentase Berdasarkan RAT, 

SHU dibagi sebagai berikut: 

anggota penyimpan   30% 

anggota peminjam   25% + 

  jumlah  55% 

dana pengurus   10% 

dana sosial     5% 

dana pendidikan koperasi   5% 

dana karyawan    5% 

cadangan    20%  + 

  Total   100% 

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk 

menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode 

tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh 

penghasilan tersebut. 

Selisih ini dalam koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU 

yang telah dikurangi berbagai beban usaha akan dibagikan kepada para 

anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing.  



66 

 

Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi dan jumlah 

modal dari masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU.Ukuran 

kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi 

selama periode tertentu dan saldo modal anggota dalam koperasi, yang 

terwujud dalam simpanan pokok dan simpanan wajib. 

SHU harus dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari 

transaksi dengan anggota, dan sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi 

dengan non anggota. Sebagian Sisa Hasil Usaha akan dikembalikan kepada 

anggota sebanding dengan jasa yang diberikan dan sebagian lagi 

dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan 

koperasi.  

Alokasi sisa hasil usaha suatu koperasi secara umum dapat dirinci 

sebagai berikut:
15

 

Objek Alokasi SHU 

1 Dana Anggota 

2 Cadangan Koperasi 

3 Dana Pengurus 

4 Dana Pegawai 
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5 Dana Pendidikan Koperasi 

6 Dana Pembangunan Daerah Kerja 

7 Dana Sosial 

  

Sisa Hasil Usaha untuk Anggota atau Dana Anggota, adalah 

sebagian SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah 

diberikannya kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi 

menjadi: 

a. Jasa Modal 

b. Jasa Penjualan  

c. Jasa Pembelian 

d. Bunga Simpanan Sukarela 

1. Cadangan Koperasi, adalah akumulasi sisa hasil usaha koperasi 

yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai 

cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa 

mendatang, selain dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha. 

Cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh 

dibagikan kepada anggota.  

2. Dana-Dana, adalah bagian dari SHU koperasi yang oleh Undang-

Undang harus disisihkan untuk berbagai keperluan/kegunaan, 

seperti: 
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a.  Dana Pengurus, yaitu bonus yang diberikan kepada pengurus 

koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya 

untuk mengelola koperasi. Sebelum dana ini dibagikan, dana 

pengurus merupakan utang koperasi kepada pengurus. 

b.  Dana Pegawai, yaitu bonus yang diberikan kepada pegawai 

koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya 

untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana 

ini dibagikan, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada 

pegawai.  

c.  Dana Pendidikan, yaitu dana yang berasal dari SHU yang 

dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota 

koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi atau pihak-pihak 

lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan. 

d.  Dana Pembangunan Daerah Kerja, yaitu dana yang 

dialokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di 

wilayah koperasi beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban 

koperasi kepada masyarakat. 

e.  Dana Sosial, yaitu dana yang dialokasikan untuk berbagai 

kegiatan sosial di lokasi koperasi tersebut beroperasi. Dana ini 

merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat.  

Tetapi pada Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” tidak 

dianggarkan untuk dana pembangunan wilayah Kerja karena menurut 

pengurus Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” sudah melingkup pada 
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Dana Sosial yang nantinya bias diguanakan untuk pembangunan wilayah 

kerja.16 

Untuk menganalisis  pada pasal 156 ayat 2 yang isinya pembagian 

keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, 

maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal. 

Dalam Koperasi Serba Usaha ”Makmur Sejati” atau koperasi yang 

lainnya ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan Anggaran Rumah 

Tangga yang dibahas setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat 

dikatagorikan sebagai akad karena dalam RAT yang membahas Anggaran 

Dasar menguraikan semua maksud dan tujuan koperasi dengan bebas 

dengan batasan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, 

kesusilaan, ketertiban umum. 

AD/ART dibuat harus memperhatikan kondisi, aspirasi, kebutuhan, 

dan pertimbangan lainnya bagi kepentingan anggota dan koperasinya. Dan 

juga harus berpedoman pada :
17

 

a. Anggaran Dasar Koperasi pada dasar koperasi pada dasarnya hanya 

memuat ketentuan pokok, sedangkan penjelasan atau penjabaran 

lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau 

peraturan khusus; 

b. Ketentuan tentang ART dan peraturan khusus antara lain memuat : 
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- Penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam Anggaran Dasar 

Koperasi 

- Pengaturan lebih lanjut hal-hal yang telah ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar Koperasi 

- Pengaturan lain yang dianggap perlu dan belum cukup diatur 

dalam Anggaran Dasar Koperasi.  

c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha perlu dicantumkan dalam 

Anggaran Dasar Koperasi, agar lebih jelas bagi anggota dan pihak 

lain dalam memanfaatkan koperasi sebagai sasaran untuk 

meningkatkan usaha dan kepentingan ekonomi para anggota dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

- Maksud dan tujuan koperasi adalah meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi anggota, melalui peningkatan nilai 

tambah dan pendapatan anggotanya. Dengan demikian, 

maksud dan tujuan koperasi yang dituangkan dalam 

Anggaran Dasar harus sesuai dengan usaha yang akan 

dijalankan. 

- Usaha yang dijalankan koperasi harus berkaitan langsung 

dengan kepentingan ekonomi dan atau usaha para 

anggotanya. 

- Anggaran dasar suatu koperasi dapat menguraikan maksud 

dan tujuan koperasi dengan bebas, asalkan tidak bertentangan 
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dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, 

dan kesusilaan. 


