
  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah  Berbicara mengenai koperasi yang ada di Indonesia, ada beberapa jenis koperasi yang sesuai dengan ketentuan dalam 16 Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Khususnya koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya. Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan ke arah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang - Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Dengan demikian koperasi diharapkan dapat memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan golongan fungsional salah satunya yaitu Koperasi Unit Desa.(Susanto, 2002) Masalah yang dihadapi para nasabah atau masyarakat adalah berkeinginan mempunyai rumah sendiri misalnya, tetapi tidak mempunyai uang atau dana yang cukup banyak untuk membuat rumah. Sehingga tidak mengherankan jika hampir sebagian masyarakat berhutang untuk memiliki rumah idaman. Namun, hutang ini 



  2  sifatnya mendesak,yaitu hutang yang bernilai tinggi dan penting untuk kelancaran aktivitas sehari-hari dan menyangkut kehidupan keluarga. Maka, peran Koperasi khususnya untuk menyediakan dana tunai dan memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan menjadi solusi umum mengatasi kondisi ini. Namun peranan masyarakat juga dibutuhkan dalam perekonomian dan memiliki lingkup yang luas. (Sudarsono, 2007) Aktivitas yang mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengankegiatan perekonomian maupun kegiatan yang diluar kegiatan perekonomian.Koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana (ta’awun) kerjasama di dalamnya mewarnai nilai Islami yang mewarnai nilai kehidupan ekonomi masyarakat.Pada intinya koperasi bergerak dengan nilai ta’awun (kerjasama) untuk mencapai maslahah adalah manfaat dan berkah.Manusia mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai falah dimana dapatdiartikan manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.(S.Pradja, 2012) Koperasi yang berada di Desa Langgowala Kecamatan Kolono ada dalam upaya meningkatkan Motivasi Berwirausaha masyarakat, baik di lingkungan Desa Langgowala maupun di lingkungan masyarakat luar, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar. Sehingga memotivasi terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan. Usaha-usaha yang telah terbentuk yang dikelola dan dapat memberikan keuntungan ekonomi pada masyarakat. Melalui koperasi, diharapkan sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama, dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pergaulan. Misalnya, menambah pengetahuan dibidang 



  3  kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.Dengan ini dapat membantu masyarakat  berpenghasilan rendah atau masyarakat menengah kebawah dalam meningkatkan motivasi berwirausaha agar memperoleh rumah milik mereka sendiri. Sebab, program koperasi merupakan program rumah murah pemerintah dalam memenuhi  kebutuhan  akan  rumah  murah bagi masyarakat berpenghasilan  rendah  ini yaitu pemerintah  memberikan  dana subsidi dengan cara bekerja sama dengan bank pelaksana program ini yang ada di Indonesia untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan uang muka dan cicilan yang ringan serta margin yang rendah dan tetap selama masa pengembalian pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan  sebuah penelitian agar dapat melihat bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya khususnya di Desa Langgowala. Berikut merupakan gambaran data keuangan koperasi periode 2015 – 2019 yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan :    Tabel 1.1. Data Aktiva, Hutang dan Modal Koperasi Unit Desa Abdi Karya  Desa Langgowala Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 – 2019  Tahun   Aktiva   (Rupiah)  Hutang   (Rupiah)     Modal   (Rupiah)  2015 26.239.000.000  17.100.000.000  9.139.000.000   2016 25.208.980.000  17.171.465.000  8.037.515.000   2017 29.664.011.080  19.466.286.500  10.197.724.580  2018 37.231.434.041  18.207.904.630  19.023.529.411  



  4  2019 44.811.850.400  17.939.350.000  26.872.500.400  Sumber : Koperasi Unit Desa Abdi Karya Tahun 2019 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pencapaian Aktiva Koperasi Unit Desa Abdi Karya Desa Langgowala, pada tahun 2015 sebesar Rp26.239.000.000, pada tahun 2017 turun menjadi Rp 25.208.980.000, selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan 2019 masing-masing naik sebesar Rp 29.664.011.080,  Rp 37.231.434.041, Rp 44.811.850.400. Untuk setiap kenaikan dan penurunan jumlah aktiva selama lima tahun terakhir disebabkan oleh bertambah ataupun berkurangnya jumlah aktiva lancar maupun aktiva tetap.  Sedangkan jumlah hutang pada tahun 2015 sebesar Rp 17.100.000.000, pada tahun 2016 dan 2017 naik sebesar Rp 17.171.465.000 dan Rp 19.466.286.500, selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing turun sebesar Rp 18.207.904.630 dan Rp 17.939.350.000. Setiap kenaikan maupun penurunan jumlah hutang disebabkan oleh bertambah maupun berkurangnya jumlah dari hutang lancar dan hutang jangka panjang.  Modal pada Koperasi Unit Desa Abdi Karya Desa Langgowala, pada tahun 2015 sebesar Rp 9.139.000.000, pada tahun 2016 turun menjadi Rp 8.037.515.000, selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan 2019 modal koperasi masing-masing naik sebesar Rp 10.197.724.580, Rp 19.023.529.411, Rp 26.872.500.400. Setiap kenaikan yang terjadi terhadap jumlah modal disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah  modal itu sendiri seperti jumlah simpanan wajib yang terus bertambah setiap tahunnya.  



  5  Tanggapan  mempunyai bayangan yang menjadikan kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Kesan tersebut menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan konteks pengalaman waktu sekarang serta antisipasi keadaan untuk masa yang akan datang. Dalam penelitian program kerja KUD Abdi Karya masyarakat memberi tanggapan baik terhadap keberadaan asi Abdi Karya yang dibentuk untuk mensejahtrakan anggotanya ataupun masyarakat non anggota. Misalnya memberikan pelayanan yang baik untuk kepentingan bersama, melaksanakan simpan pinjam setiap bulannya yang memberi kesempatan untuk setiap anggota atau masyarakat Desa Langgowala meminjam dana tambahan atau modal untuk individu.  1.2 Fokus Penelitian Berdasarakan hasil pengayaan di lapangan bahkan sampai pada peroleh berkali-kali terdapat menarik di lapangan, sehingga dari banyaknya dimensi  tersebut pembatasan lingkup penelitian maka perlu ditentukan fokus penelitian yaitu tentang “Tanggapan Masyarakat Terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan”. 1.3  Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan tiga rumusan masalah sebagai berikut : 1.3.1  Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala ? 



  6  1.3.2 Apa yang menunjang dan menghambat perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala ? 1.3.3 Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala ? 1.4  Tujuan Penelitian  Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.4.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perkembangan Koperas Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala. 1.4.2 Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala. 1.4.3 Untuk mendeskripsikan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Koperas Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala. 1.5  Manfaat Penelitian Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut : 1.5.1 Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat  dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan  praktek di lapangan. 



  7  1.5.2 Manfaat dari segi teoritis baik dari hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai acuan. 1.5.3 Manfaat praktis, berupa pengembangan ilmu pengetahuan guna meningkatkan pembelajaran ekonomi secara spesifik langsung mengarah kepada Koperasi Unit Desa (KUD). 1.5.4 Manfaat bagi penulis yang akan melakukan penelitian ini untuk dapat menambah wawasan ilmu tentang koperasi dan kewirausahaan serta menambah motivasi berwirausaha. 1.6  Definisi Operasional  “Tanggapan masyarakat” terhadap suatu unit usaha Koperasi atau KUD yang mempunyai fungsi dan tugas utama dalam melakukan kegiatan simpan pinjam (kredit) bagi anggotanya baik secara langsung dari koperasi tersebut ataupun melalui kelompok-kelompok anggota. Simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi dengan melakukan penyimpanan dana dari anggota koperasi baik yang berupa tabungan ataupun kredit dengan tujuan untuk menggalang dana dan meyalurkannya bagi peningkatan kesejahteraan. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah badan hukum yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dijalankan secara demokratis atas dasar asas kekeluargaan yang setiap anggota bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang dilakukan. 


