
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan, 

dimana pengembangan ekonomi kerakyatan sangat identik dengan pengembangan 

koperasi. Latar belakang sejarah perekonomian nasional menunjukkan bahwa 

koperasi adalah lembaga yang diciptakan untuk melindungi kaum miskin dan 

lemah. Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yaitu 

pemerataan pendapatan masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang 

sehat. Sejak awal kelahirannya, koperasi diharapkan menjadi soko guru 

perekonomian Indonesia. Pola pengorganisasian dan pengelolaannya yang 

melibatkan partisipasi setiap anggota dan pembagian hasil usaha yang cukup adil 

menjadikan koperasi sebagai harapan pengembangan perekonomian Indonesia. 

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa 

dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan 

ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota 

perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai 

perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di 

bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Menurut UU No 25 

Tahun 1992, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi secara umum memiliki fungsi dan 

peranan, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, juga berperan serta secara 

aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 

Menurut Suryanto dan Nurhadi (2003), terdapat beberapa jenis koperasi, 

diantaranya, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi 

simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumen 

merupakan koperasi yang beranggotakan konsumen. Koperasi produsen 

merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen barang atau jasa tertentu. 

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang kegiatan ekonominya memasarkan 

tingkat harga yang menguntungkan bagi para anggota koperasi. Koperasi simpan 

pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan 

kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi jasa merupakan koperasi dengan 

kegiatan utama pelayanan jasa. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang 

kegiatan ekonominya lebih dari satu bidang usaha, oleh karena itu dalam koperasi 

serba usaha, bidang-bidang usaha atau kegiatan ekonomi seperti produksi, 

konsumsi, kredit, pemasaran, dan jasa dilakukan oleh koperasi itu secara bersama 

(Suryanto dan Nurhadi 2003). Saat ini, secara bisnis koperasi masih di dominasi 

usaha simpan pinjam yaitu sebanyak 79.543 unit (51,97 persen) dari total koperasi 

153.050 unit.1 

                                                 
1  Sumartomjon. 2017. Koperasi harus spin off perkuat jaringan bisnis. Tersedia pada: 

https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-harus-spin-off-untuk-perkuat-jaringan-bisnis 
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Koperasi Pinto Jaya merupakan salah satu koperasi yang berada di 

Indonesia. Koperasi yang berlokasi di Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdiri 

sejak tahun 2011. Koperasi Pinto Jaya memiliki status badan hukum sebagai 

koperasi serba usaha dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (UMKM) dengan Nomor 

237/BH/XII.5/-1.829 31/VIII/2011. Berdasarkan perkembangannya KSU Pinto 

Jaya selama ini hanya menjalankan atau mengoptimalkan pada satu unit saja, yaitu 

unit usaha simpan pinjam.  

Perkembangan usaha KSU Pinto Jaya dapat dilihat dari jumlah anggota 

yang tergabung di koperasi. Pada awal tahun pendirian koperasi, jumlah anggota 

yang tergabung dalam KSU Pinto Jaya berjumlah 20 anggota dengan penambahan 

sebanyak 268 anggota menjadi 288 anggota pada akhir tahun awal berdirinya 

KSU Pinto Jaya. Pada akhir tahun 2016, jumlah anggota yang tergabung dalam 

KSU Pinto Jaya mengalami peningkatan menjadi 1553 anggota. Perkembangan 

koperasi juga dapat dilihat dari cakupan wilayah usaha. Pada awal berdirinya, 

cakupan wilayah usaha KSU Pinto Jaya hanya di sekitar Jakarta Timur sebagai 

kantor pusat. KSU Pinto Jaya berkembang dengan membuka cabang di wilayah 

kawasan industri Cikupa sebagai kantor cabang menjelang akhir tahun 2011 

dengan mendirikan kantor cabang yang berlokasi di Pasar Kemis, Tangerang, 

Banten. Perkembangan jumlah anggota disajikan pada Gambar 1.  

 

 
Sumber: KSU Pinto Jaya (2017) 

Gambar 1  Perkembangan Anggota KSU Pinto Jaya 

 

Berdasarkan Gambar 1, jumlah anggota KSU Pinto Jaya menunjukkan tren 

positif yang berarti kehadiran KSU Pinto Jaya menarik bagi para anggota untuk 

bergabung karena manfaat yang diperoleh oleh anggota tersebut. Anggota KSU 

Pinto Jaya terdiri dari berbagai profesi antara lain buruh pabrik, pedagang, 

pengusaha, petani dan peternak yang berada disekitar lokasi kantor koperasi. Saat 

ini, KSU Pinto Jaya lebih banyak menjalankan aktifitasnya di wilayah kantor 

cabang dibandingkan di wilayah kantor pusat hal ini disebabkan lebih banyaknya 

buruh di kawasan Cikupa yang bergabung menjadi anggota. Bertambahnya 

anggota meningkatkan kekuatan bagi KSU Pinto Jaya dari sisi peningkatan aset 

(permodalan meningkat), serta peningkatan sumber penerimaan bagi KSU Pinto 

Jaya. Perkembangan jumlah aset KSU Pinto Jaya disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1  Jumlah Aset KSU Pinto Jaya periode 2015 - 2016 

Tahun Jumlah Aset 

2015 Rp. 13.703.062.340 

2016 Rp. 26.419.884.860 
Sumber: KSU Pinto Jaya (2017) 

288
501

665
919

1231

1553

0

500

1000

1500

2000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Anggota



 

3 

Pertumbuhan KSU Pinto Jaya mengalami kemajuan yang cukup baik jika 

diukur dengan jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pada masa sekarang 

secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang 

potensial. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk 

pengembangannya sebagai badan usaha yang menyebabkan tidak sedikit jumlah 

koperasi yang tidak aktif dan terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang 

mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang 

berakhir pembubaran atau tidak sedikit pula yang namanya tetap ada tetapi tidak 

berfungsi sama sekali. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan 

usaha koperasi pada masa mendatang. Berdasarkan data Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional menunjukkan besarnya persentase koperasi aktif di 

Indonesia tersedia pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Ruang lingkup kinerja koperasi nasional 

No

. 
Uraian Satuan 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Jumlah Koperasi Unit 188181 194295 203701 209488 212135 

2 Pertumbuhan koperasi persen 6.03 3.25 4.84 2.84 1.26 

3 Jumlah koperasi aktif Unit 133666 139321 143007 147249 150233 

4 

Persentase jumlah koperasi 

aktif Unit 71.03 71.71 70.2 70.29 70.81 

5 Pertumbuhan koperasi aktif persen 7.06 4.23 2.65 2.97 2.02 

Sumber: Bappenas (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 2, jumlah koperasi di Indonesia dari periode 2011-2012 

sampai dengan periode 2015-2106 terus mengalami perkembangan walaupun 

persentase pertumbuhan koperasi di periode yang sama mengalami penurunan. 

Walaupun jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan akan tetapi 

persentase pertumbuhan koperasi aktif mengalami tren penurunan. Terlihat dari 

persentase jumlah koperasi aktif yang bergerak turun dari kisaran 7 persen 

menjadi 2 persen. Tren tersebut dikarenakan koperasi sulit berkembang mengikuti 

tren bisnis yang semakin dinamis saat ini.  

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan 

akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, 

menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki 

pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan 

meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator 

kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Demikian pengembangan koperasi 

perlu diteruskan, karena pengembangan memerlukan proses, waktu dan ketekunan 

serta konsistensi dalam pelaksanaan, berkesinambungan untuk mengatasi semua 

masalah yang ada. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu rancangan pengembangan 

strategi usaha untuk KSU Pinto Jaya agar dapat terus berkembang mengikuti tren 

bisnis saat ini dan mampu bertahan sebagai wadah kelembagaan bisnis yang 

berkonstribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya secara 

berkelanjutan. 
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Rumusan Masalah 

Sejak awal berdiri pada tahun 2011, KSU Pinto Jaya telah memegang status 

badan hukum sebagai koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan jenis 

koperasi yang memiliki lebih dari satu unit bisnis, namun saat ini kegiatan usaha 

KSU Pinto Jaya hanya terfokus pada unit usaha simpan-pinjam. Kegiatan unit 

usaha simpan pinjam adalah menghimpun dana dari para anggota koperasi dan 

menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam. KSU Pinto Jaya 

memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi koperasi serba usaha, 

dilihat dari perkembangan anggota koperasi yang tertarik untuk bergabung 

bersama KSU Pinto Jaya dan juga perkembangan aktiva KSU Pinto Jaya. Sebagai 

benchmark, koperasi yang sudah memiliki prestasi dan kemajuan bisnis seperti 

Koperasi Sejahtera Bersama (KSB). Pada Oktober 2017, KSB menerima 

pengukuhan penghargaan sebagai Koperasi Terbaik oleh Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah dengan beberapa kategori dalam acara 100 Koperasi 

Besar Indonesia. Dipenghujung tahun 2017 KSB kembali dinobatkan menjadi 

Koperasi Terbaik se-Jawa Barat, lalu sebagai Koperasi Simpan Pinjam Terbaik 

Ke-2 di Tingkat Nasional, Koperasi Terbaik Ke-7 di Tingkat Nasional, dan yang 

tidak kalah membanggakan bahwa KSP-SB juga mendapatkan penghargaan atas 

Koperasi Berbasis IT Terbaik di Tingkat Nasional. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa koperasi tidak hanya merupakan bisnis dengan skala kecil melainkan dapat 

berkembang dengan skala usaha nasional bahkan menuju internasional. 

Pengembangan bisnis koperasi dapat dicapai jika manajemen mengetahui 

model bisnis koperasi saat ini, sehingga KSU Pinto Jaya dapat dengan mudah 

melakukan perbaikan pada rencana pengembangan dan target yang tepat. Model 

bisnis mencerminkan pilihan strategis dan implikasi operasional yang membantu 

perusahaan untuk mengkomunikasikan, menganalisis, menguji dan memvalidasi 

hubungan sebab dan akibat karena strategi yang dipilih (Wiska et al. 2015). 

Menurut Wheelen dan Hunger (2010), model bisnis merupakan metode yang 

digunakan perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis saat 

perusahaan beroperasi. Model bisnis kanvas (BMC) yang dikembangkan oleh 

Osterwalder dan Pigneur adalah salah satu pendekatan model bisnis populer yang 

sedang digunakan. Sembilan elemen BMC terbagi atas customer segments, value 

propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, 

key activities, key partnerships, dan cost structure. Kesembilan elemen pada BMC 

akan memberikan gambaran dan evaluasi secara menyeluruh pada model bisnis 

KSU Pinto Jaya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka KSU Pinto Jaya dapat menerapkan model 

bisnis baru untuk mendukung pengembangan usaha dimasa mendatang. Maka, 

dirumuskan beberapa masalah yang sedang dihadapi KSU Pinto Jaya yaitu: 

1. Bagaimana model bisnis yang saat ini sedang dijalankan KSU Pinto Jaya 

berdasarkan Business Model Canvas (BMC)? 

2. Apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

ada pada KSU Pinto Jaya? 

3. Perancangan model bisnis baru seperti yang dapat digunakan dalam 

pengembangan KSU Pinto Jaya di masa yang akan datang? 
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Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi model bisnis yang selama ini dilakukan oleh KSU Pinto 

Jaya dengan menggunakan Business Model Canvas (BMC) 

2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di 

KSU Pinto Jaya 

3. Merancang model bisnis baru yang dapat digunakan sebagai strategi 

pengembangan KSU Pinto Jaya di masa yang akan datang. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

masukan bagi pihak yang memerlukan, yaitu: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan 

strategi  bisnis yang sudah dirumuskan oleh pihak KSU Pinto Jaya. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau 

referensi pada penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terbatas pada KSU Pinto Jaya yang berlokasi di 

Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dengan unit KSU yang berlokasi 

di Pasar Kemis, Tangerang, Banten, sedangkan fokus pengembangan KSU Pinto 

Jaya menggunakan model bisnis kanvas yang mencakup pada perancangan 

alternatif model bisnis di masa depan serta implementasinya diserahkan pada 

pihak internal KSU Pinto Jaya. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Koperasi 

Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 

dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang 

berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Kemudian Undang-Undang Koperasi No.12 Tahun 1976 mengatakan 

bahwa, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan 

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 




