
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1. Latar Belakang 

 

Di zaman sekarang ini banyak yang menawarkan peminjaman secara online 

dengan prasayarat pengajuan yang mudah. banyaknya kebutuhan masyarakat yang 

perlu dipenuhi, membuat masyarakat memilih melakukan peminjaman secara online 

dengan resiko bunga cukup besar. sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

sebagian masyarakat menggunakan pembiayaan hutang. Koperasi berperan penting 

untuk mewujudkan kehidupan anggota yang adil dan makmur, dan meningkatkan rasa 

sosial antar sesama dengan membantu anggota yang ingin melakukan usaha, membantu 

memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu besar serta dapat meminimalisir 

rentenir yang membuat bunga menjadi besar. 

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa Koperasi 

yaitu badan usaha yang beranggotakan seseorang atau berbentuk badan hukum 

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi 

dizaman sekarang ini sudah berkembang pesat, dan mempunyai beberapa jenis 

koperasi, yaitu salah satunya Koperasi Simpan Pinjam atau disebut KSP, yang kegiatan 

utamanya melakukan hal yang bersifat simpan pinjam. koperasi Bunda Sejahtera 

bergerak dibidang koperasi simpan pinjam, koperasi Simpan Pinjam , menurut 

Muhammad Hatta Koperasi Pinjam yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki 

kehidupan yang berdasarkan prinsip tolong menolong yang kegiatan utamanya 

berperan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya ke anggota dalam 

bentuk pinjaman. 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan utama yang sama yaitu mencari 

keuntungan, hampir sama dengan perusahaan pada umumnya yang berorientasi pada 

keuntunganuntuk memajukan perusahaan, koperasi juga menerapkan hal sama seperti 
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pada umumnya, yang membedakan adalah tujuan koperasi tidak bertujuan untuk 

menguntungkan satu orang saja, tetapi untuk mencapai keuntungan bersama untuk 

mengelola organisasi dagar dapat mengelola Sisa Hasil Usaha (SHU) yang nantinya 

digunakan untuk meningkatkan kelangsungan hidup hingga meningkatkan usaha yang 

dilakukan. 

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan keuntungan yang didapat selama satu tahun 

periode koperasi yang didapat dari dikurangi oleh biaya, penyusutan dan kewajiban 

lain,termasuk pajak. di balik tujuan Koperasi untuk mensejahterakan anggotanya, 

koperasi mempunyai permodalan yang lumayan besar untuk meningkatkan usahanya 

serta dapat mensejahterkan anggotanya. sumber dana yang didapat melalui simpanan 

pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, jasa yang diperoleh dari tingkat keaktifan 

anggota dalam meminjam,serta bekerja sama dengan koperasi lain. 

Koperasi Bunda Sejahtera merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang yang 

berlokasi di perumahan Bukit Sawangan Indah, yang anggotanya terdiri dari Ibu rumah 

tangga dan masyarakat sekitar Perumahan Bukit Sawangan Indah. setiap periode per 

tahunnya Koperasi Bunda Sejahteta mengadakan Rapat Anggota Tahunan ,salah satu 

tujuannya diadakannya untuk mengetahui Sisa Hasil Usaha yang didapatkan anggota 

Koperasi setiap tahunnya. karena hal itu prosedur pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

diperlukan agar masing-masing anggota memiliki pengetahuan terkait proses 

bagaiamana Sisa Hasil Usaha yang mereka dapatkan bisa diperoleh, serta 

Implentasinyanya selain digunakan untuk keperluan anggota. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PROSEDUR PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI BUNDA 

SEJAHTERA” 

 

I.2 Tujuan 

Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan dalam menjalankan laporan Tugas 

Akhir, tujuan sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 

sebagai prasayarat dalam menyelesaikan pogram studi D3 Akuntansi di 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta. 
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b.   Tujuan Khusus 

untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terkait hal- hal 

yang menyangkut koperasi terutama pembagian Sisa Hasil Usaha yang 

dibagikan setiap tahunnya dirapat tahunan anggota (RAT). 

 
I.3 Manfaat Tinjauan 

 
 Adapun manfaat yang diberikan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

 
a) Secara Teoritis 

 
Penulis dapat mengetahui Informasi tekait Koperasi, serta dapat 

menambah wawasan tentang bagaimana pelaksanaan pembagian Sisa Hasil 

Usaha Koperasi Bunda Sejahtera. 

b) Secara Praktik 

 
  Untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Koperasi dan 

Proses terjadinya Pembagian Sisa Hasil Usaha yang berlangsung di Koperasi 

Bunda Sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Febi Maharani, 2020 

     PROSEDUR PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI BUNDA SEJAHTERA 

     UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Akuntansi 

                 [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/
http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/

	I.1. Latar Belakang
	I.2 Tujuan
	I.3 Manfaat Tinjauan

