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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya perekonomian, maka koperasi dituntut untuk 

dapat menempuh langkah-langkah strategi bersaing dengan koperasi yang 

lainnya. Masing-masing koperasi berusaha keras untuk menarik atau 

mendapatkan anggota sebanyak mungkin. Salah satu cara untuk menarik atau 

mendapatkan anggota adalah dengan cara meningkatkan mutu pelayanan 

terhadap anggotanya. 

Koperasi tidak hanya mementingkan perolehan laba, tetapi koperasi 

memiliki karakteristik penting bagi orang banyak guna untuk kepentingan 

bersama. Koperasi merupakan bentuk organisasi pengelola jasa pelayanan 

secara menyeluruh. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan 

orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar 

sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan 

usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. 

Untuk dapat menjalankan fungsinya, diperlukan sistem manajemen 

jangka pendek dan jangka panjang. Koperasi harus terus berupaya untuk 

menyempurnakan strategi manajemen dalam rangka memenangkan 

persaingan. Hal tersebut harus diupayakan agar koperasi dapat berkembang 

demi tercapainya kemakmuran anggotanya. 

Dengan pemberian kredit, koperasi harus menciptakan nilai terhadap 

anggota koperasi dan harus dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

anggotanya. Koperasi  Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya merupakan 

lembaga perekonomian yang dapat membantu kepentingan anggota dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

Upaya Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan kredit yang 

bertujuan untuk menambah modal usahanya sehingga anggota tidak kesulitan 

dalam mencari modal. 

Pengembangan Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya 

diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan perekonomian yang dibina dan 

dikembangkan secara berkesinambungan. 

Keikutsertaan anggota dalam kegiatan koperasi dapat memberi motivasi 

untuk meningkatkan usahanya. Berkembangnya koperasi dapat meningkatkan 
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taraf hidup dan kemakmuran masyarakat sebagai anggota, sehingga bertujuan 

untuk mewujudkan koperasi simpan pinjam. 

Tujuan Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya adalah 

mengembangkan kemampuan ekonomi anggota. Peningkatan pendapatan 

anggota sebagai obyek penelitian memberikan kredit yang diberikan koperasi 

dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. 

Pengertian pengaruh dalam skripsi ini adalah sesuatu yang ada 

hubungan sebab akibat antara pemberian kredit dengan peningkatan 

pendapatan bagi anggota koperasi. Kredit di sini adalah pinjaman uang yang 

diberikan oleh koperasi kepada anggotanya secara mengangsur dalam jangka 

waktu tertentu. Pendapatan anggota dalam penelitian ini merupakan 

peningkatan terhadap laba dari hasil usaha yang dilakukan anggota. 

Pendapatan anggota koperasi dilihat dari segi pemberian kredit 

memang sangat menguntungkan, karena kehidupan anggota semakin 

membaik dan sejahtera.  Metode ini sangat mungkin untuk diterapkan di 

Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

suatu permasalahan tentang bagaimana menilai pendapatan anggota koperasi 

dengan menggunakan pemberian kredit. Dalam membahas masalah tersebut, 

penulis mengambil judul “PENGARUH PEMBERIAN KREDIT 

TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA KOPERASI WANITA “SETIA 

BHAKTI WANITA” DI SURABAYA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

Apakah pemberian kredit dapat meningkatkan pendapatan anggota 

Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan 

pendapatan anggota Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan pembaca, dapat menambah pengetahuan mengenai 

pentingnya menambah modal untuk mengembangkan usaha. 

2. Bagi Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita”, agar lebih meningkatkan 

pelayanan yang lebih baik bagi anggotanya. 


