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f) DIDAD I

PENDAHULUAN

,[]l':s-*-r,.,r- perekonomian dapat menumbuhkan minat tenaga kerja

Bfl r--,i,,\utudkan kehidupan yang lebih baik. Koperasi merupakan

rung _\ang memiliki prinsip kekeluargaan, keterbukaan dan

rft-::in dalam pengembangan koperasi yang bersifat sukarela

q!rr i.,-Sggota. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat I (satu)

tsm,r-r, usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat

'r"L.,,-'nal diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

-cn: dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

:-rkidjo (2008) mengatakan bahwa pemerintah harus

rdc-: -ntuk menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi

eirrrnomi yang kuat sebagai soko guru perekonomian

,ji Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di

- Len tahun 2014 berjumlah 147.249 dari jumlah tersebul

!a rahun jumlah koperasi meningkat sebesar 4.132.

tu:pr-: dari peran pemerintah daerah dalam mendampingi dan

rnbangkan kelembagaan dengan bantuan pendidikan,

prrc,itian koperasi yang disebut di Undang-Undang No. 25

u p*-rkoperasian. Menurut sudarto (2015) mengatakan

Frerlu dipertajam dalam membina koperasi melalui

r.'nuu>u-snra meningkatkan apresiasi dan minat masyarakat

i {, D Republik Indonesia dengan tujuan koperasi untuk

praru',.rrrha kecil dan menengah, menjadi pelaku ekonomi

imr ;ensan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan

Fr-\ar )'ang berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber

g[. n'rni"endiri, maju, berdaya saing, berawasan lingkungan dan

J"llam koperasi. Koperasi tidak serta merta semuanya



'- .,rrixasaiahan demi pe rmasalahan diantaranya orientasi

j: koperasi yang rnasih kurang konsisten dalarr

''' - '"3n berbagai sumber daya 1'ang diperlukan untuk

;i '.l\aha.

,, --,.ih terdapat kendala yang dihadapi oleh koperasi

tudb, -'cmiliki kekr.ratan anggota dalam menentukan arah

'trlur r; '":ng cukup, tidak memiliki anggota yang kompeten

]ri., nrL-r'niliki tata kelola yang baik, dan kualitas koperasi

sr-'r-ran strategi kerjasama dengan pihak luar dan pihak

E n;- .";ng masih kurang. Pengelolaan manajemen koperasi

'\,rrll{ l'erlaku diantaranya AD/ART, kebijakan, struktur

,- - nemiliki lungsinya masing-masing sesuai dengan

,!tr-:i.\\.rs dan pengelola dilakukan secara tersistem dalam

:c. :n.laskan visi dan misi serta tata kelola (Goad

r. \ang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas,

rr. Sert? kurangnya perhatian sisstem informasi dalam

-.:iuk mempermudah informasi dan mempermudah

-ngambilan keputusan lebih cepat- Good Corporate

:icrn \ang harus menjamin terpenuhinya kewajiban

" rPemegang Saham) dan seluruh stakeholder

m.rr:l pu hekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan'

rivrate Governance (GCG) yang diterapkan pada

jel.rm pengelolaan koperasi dapat merubah sistem

-.-nciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik

lro r<,,Ia koperasi yang profesional dan akuntabel serta

1!Er*i ,:.;tr;tholder serta shareholder dan didukung dengan

ncrn'.rn l-:,^rtkan perkem bangan teknologi lebih bermanfaat

Jan Ludigdo (2016) mengatakan bahwa

,r.L:: tidak diselen-ggarakan dengan baik dapat

ru-:er.Jalian intemal seperti pemanfaatan kepentingan

&-g-ur

: Traupun praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme



{fr.ru r

j.iiai'ir Prispitasari dan L.udigdo (2016) kondisi ini

rFiiE". - :erkelola oleh orang atau bersifat subyektif, serta masih

bi:a menghambat terlaksananya tujuan. Peran Good

.f,n,eat dibutuhkan sehingga kinerja organisasi dapat

-rrciptakan taia kelola yang baik. Peran masyarakat pun

*b,rngan prioritas bisnis dengan dapat mendengarkan

-i *crintcraksi kepada masyarakat. Peran sistem informasi

.ena informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dan

rrd - hasil kerja )'ang lebih konsisten, dan dapat

i:nr berbisnis, serta memudahkan perolehan informasi

tercipta kepercayaan timbal balik antara perusahaan

n ' irn misi serta perkembangan Koperasi di Indonesia

nrn isih diperlukan tata kelola yang baik dalam mengelola

p-r,i g gun gj a waban, i ndependen, respons ibil itas, kewaj aran

a*.rir dalam perkembangannya dimasa yang akan datang

rerbagai jenis usaha dan dapat berkembang dalam

iLrre-r-Lader diberbagai wilayah. Usaha dalam mendukung

Cipcrlukan tata kelola yang baik, pemanfaatan teknologi

mengimplementasikan kualitas manajeman yang

& Ki-'rua Koperasi sampai dengan para anggota koperasi

r gu n gj awabkan dengan dukungan si stem informasi.

[minlurg diatas maka rumusan masalah yang dihadapi

uurremtntasi Good Corporate Governance (GCG) pada

sr'pektif sistem informasi (Studi kasus pada Koperasi

Corporate Governance (GCG) dalam perpektif

rlanita di Surabaya.

f,fl1

.Tt



- i:rplementasi Gootl

:l r-nasi pada koPerast

Cr;rptirctte (]overnaitce (CCC) dalam

wanita di SurabaYa.

Lraran

-"r:-r memiliki daya saing dalam pengembangan dan pelebaran

;ciring bagi koperasi. oleh sebab itu penilaian dan penerapan

f{. 1x11, rlrrr Governance (GCG) menggunakan pespektif system

dhf,rr u\an guna menghasilkan pengambilan keputusan oleh

i r.eltansgungiawabkan.

rrhadap Peningkatan Mutu

en memberikan sumbangsih dan kontribusi

rnenemukan penilaian implementasi Good

menehasilkan sistem informasi yang akurat

bagi dunia

Corporate

dan daPat

penilaian dari

pada koPerasi

rwcrapkan system

Luaran

pengemplementasian Good Corporate

yang akan daPat digunakan sebagai

informasi Good Corporate Governance



BAB TII

\IETODE PENELITIAN

-,-lng digunakan merupakan penelitian menggunakan

*)rii Derelopmen (R&D) dengan menggunakan metode

:c iiian Re.search and Development (R&D) merupakan

r o:Ja sebuah produk untuk menguji keefektifan produk

-', Dalam hal ini produk yang dimaksud adalah koperasi

'.ans masih dapat mengembangkan anggota dan usaha

,- 'leh masyarakat luas bukan hanya anggota koperasi itu

nrel :e-',,r h te ra ka n masyara kat sek itar koperasi.

dan survey dokumen

u.ln dalam menginterprestasikan sebuah ketertarikan

pe nelitian dalam menerapkan Good Corporate

wl;a koperasi awal mulanya berasal dari jurnal-jumal

1arr.r berkaitan dengan ilmu akuntansi maupun berkaitan

r Jrian_iutkan dengan membaca majalah; skripsi; tesis, buku

rrnedia massa cetak) dan disertasi. Informasi yang

r n&n\a yang disebutkan sebelumnya namun peneliti

Fncarian informasi melalui pendapat para ahli, dokumen

&rgr,- mendownload melalui penggunaan website berupa

:.surabava. so.id atau www.dinkop-

ld- *rvw.ssrn.com, www.detik.com, www.bisnis.com,

\\\\lv.tempo.co, dan lain sebagainya yang mendukung

gmr ri dan tertarik untuk melanjutkan dalam bentuk

;iip3t rr^*L^rikan informasi sesuai dengan kondisi
13

\elanju..y- peneliti mencari informasi tentang koperasi

sebagai obyek penelitian dan peneliti terfokus pada

Jiiadikan obyek penelitian.



' : JilakLrkan dalam beberapa tahapan' yakni:

.-'--.' -llt Pcnclitlan ;

._ -..r\ cl :

il\iriilneil sLlrvel;

--.-.,1.

.' 
- -'a -:.

---1 tJ-

,., . 'Jitinc):

r :.'- -r:',lliSis data;

--', iln

! r -- : llan serta rekomendasi (Yusuf' I'A' 201 1)'

, ,,,,,,,,,,,,,,n a: a l ah. S ete lah surv ey tersebu! maka akan dilakukan

- .-; 3h dari keseluruhan masalah yang ditemukan pada

.'::roscsidcntifikasiinilah,penulisakanmenemukan

ffir; r -;-: khusus yang dikaji lebih spesifik' sehingga

Bium'*" -... di lokuskan adalah penilaian implementasi Good

,. .,t,,rrn pada Koperasi perspektif sistem informast

.], f'Lrpe tasi setia bhakti wanita )"'

l-rr--neliti -vang clilakukan sebelutr pemilihai' topik

.r'ir dahulu- Survey dapat dilakukan melalui literatur-

-:: i.'i'aktisi' pi'oi'eksi konstruksi dar' konsultasi serta

...1-.dOsen.srrrveydilakukandilingkunganBUMN

Iu. pik. Setelah proses identifikasi maka output yang

rgul- :- -:tu buah permasalahan yang akan penulis kaji lebih

,r.r ,,... ttrpik/tema ya\tts Gootl Coor"porate Governance'

r uJuan. Setelah topik dirumuskan' maka hal yang

u .:- -Ifl\ a adalah menentukan tujuarVoutput akhir dari

n .,l.iieh untuk mengkaji imptementasi Good Corporate

*'"t -1-rr. satu topik permasalahan tersebut akan penulis



10

cl ltd5l

frna:3sp1i2n

q] \RT.

dilakukan ke obyek observasi dengan mengamati

Undang-Undang No- 25 Tahun 1992, termasuk di

pr'insip koperasi diantaranya keanggotaan yang

ie pengelolaan yang bersifat demokratis, pembagian Sisa

\tlL ). kerjasama antar koperasi, hak dan kewajiban

n pelaporan secara manual maupun secara yang terkoneksi

dan lain tain yang diperlukan didalam penelitian ini.

datang ke koperasi untuk secara langsung berinteraksi

n data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa

pengumpulan data dengan terjun langsung

mengamati secara langsung pada obyek yang diteliti-

merupakan kegiatan keseharian manusia dengan

prnn-aindra (Bungin, 2007 ll5). Observasi dilakukan

gengumpulan bukti dalam mendukung hasil wawancara.

rmrnelakukan pengamatan dari obyek yang diamati secara

penggunaan angket dengan menyerahkan kepada

koperasi yang dapat digunakan bilamana mengetahui

lliilfirs rn erupakan alat pertanggungj awaban Koperasi dengan

F\ertanyaan yang dapat menjadi sebagai wakil disetiap

rfu .-'h-rek peneliti. Quisioner menggunakan skala ordinal

Nbprn quisioner manggunakan skala linkert yaitu

TiJak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral Ol),

setuju (SS).

untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara

nresFxrden dengan melakukan depth interview kepada

lang tidak mengisi angket kusioner. Pertanyaanyang

angket kuisioner sebagai dasar pertanyaan dan

lnrerLembang dengan sendirinya dalam mengungkap

rEhenarnya menurut kebiasaan responden.
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ftfllL Penentuan Data

ir\ln ilalam penelitian ini adalah data sekunder dan data

f,r, I i l-l: 137) mertrpakan sumber data yang dapat diberikan

: ,i,r:].la pengumpul data' Dengan cara Ttt::1"1::::"":
;:';;; *"'u*un"utu (Depth Inter"view) secara langsung

,rrr.'t"erhubungan dengan konteks o:"tt't]"rr-:tl:::::
'; ;:il'"*" o.t."r dilakukan kepada pengurus dan

Nrr, lrlt1:137) merupakan sumber data yang tidak langsung

h-r+r'Je prengumpul data' Dengan cara melalui O-"1":3:3;

ffi ;t"-;; -uritt berhubungan' berupa AD/ART

r:.{qota koperasi, Laporan Keuangan'

.-lendukung dan menunlang hasil penelitian yang baik

ef,a ;r-'[tulasi dan sampel' Berdasarkan kedua cara tersebut

--r!. melalui generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek

m,r,ltr-s dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti

dan dapat diambil kesimpulan' Menurut Sugiyono

;lamhaliniyaitupengurus,pengawasdananggota

ir-r,r-, a* an dengan jumlah kurang lebih 30 Orang'

S*g:rl,trno (2010:81) merupakan bagian dari jumlah dan

[ &ffil riiki oleh populasi tersebut'

eryu'.i-*an dalam penelitian ini menggunakan metode

iimana sistem pengambilan sampling tidak memberi

rur,.i bagi tiap unsur atau anggota populasi yang dipilih'

ft r.rik pengambi n sampling purprtsive dimana teknik

,mrrd:an pertimbangan tertentu' Sampel yang digunakan

:-;suk dalam kategori Stratifietl Random Sampling

wS)
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BAT} V

PENUTT]P

rildnc€ dalarn perspektif sistem intbrrnasi koperasi pacia

\\'anita telah rlilaksanakan dengan baik dcngan uralan

: :istem informasi penggunaan dalanr pengolahan koperzsi

'-ri yang mendukung dengan perangkat )'ang baik cialam

\in \o-flrNare cian hrtrrhvare agar lebih berkembang dan

.lm pelaksanaan pengendalian intern yang efisien dan

r,e r,ingkat sehingga dapat menghasilkan meningkatnya

!trEJtrta koperasi dan meningkatkan kinerja koperast sesuai

1ur pedoman-

ir=i data melalui pengembangan 'so'fiware mLrlai dari

l@g,r'r!l- simpan pinjam, toko swalayan' dan kegiatan lainnya

! Sergan pengelolaan dana anggota dan dalam memudahkan

hrr{uiu:an dan memudahkan informasi bagi para anggota'

I hsu,r,r:rgan yang disampaikan dengan tampilan atau space

.*ebsite,!4F..L:qi i1q:ir^:-'.1*l sehingga dapat

*drsh*lder memperoreh informasi yang varid atas keuangan

ffidft--i rranita'

rC:m. L.rSi dengan bekerja sama dengan pihak Bank dalam

*/immns atau mobile banking dengan platform berbasis

'fiilr: 
oret, base application guna memudahkan pembayaran

c-hrnking dan terintegtasi dengan soJ'tware kopwan SBW

:, pembaYaran.

dilakukanSecaratransparandandisampaikanoleh

Sengan pelap-oran keuangan yang telah diaudit oleh

uhlr Ji*empaikan kedalam rapat anggota tahunan (RAT)'

murisp"lransi terletak pada visi tlan misi Koperasi SBW serta

'mrkan salah satu dasar transparansi guna menghasilkan

[ ]F€riLSl.
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,- jndensi terlaksanii dengan secara baik dengan kerran..iii-ian

. 'rerasi yang dihimptrn oleh anggota rneniadikan rnodal awal

ri,.-_ -.,.,stasikan dananya untuk membangun koperasi SBW iang

T: -..-n{ kesejahteraan anggota selaras dengan visi dan rnisi I'ang

,.- lari koperasi.

:- I san baru untrtk memajukan koperasi Lrntuk tetap eksis

r - j Jia digital dan me lalui inde pendcnsi pcngurus dapat

-rian guna menambah kesejahteraan anggota me lalui SIILJ'

rlitas terlaksana dengan baik. rr'engikuti zituran AD/ARl

- -..; rneliputi visi dan misi dan mengacu pada Llndang-undang

992 membuktikan bahwa peftanggungawaban tcrhadap

-<:iaku dilaksanakan dengan baik dan dapat dikondisikan

;,disi koperasi.

->ip responsibilitas secara sistematis mengacu pada LJndang-

:-l.hun 1992 tentang perkoperasian' Dan tiap tahun koperasi

:.. Iepat waktu sesuai dengan tarif pajak yang bcrlaku untuk

r -r->ur SARA dalam pengelolaan koperasi maupun dalam

n a;- 'r :1t32IIl.

\!'--rrrn dilapangan dan angket kuisioner implementasi (]oou

. Dada koperasi pegawai kopertis wilayah 7' maka peneliti

'c-rir \ang sekiranya dapat dikembangkan dikemudian hari

,lrrr;- pengembangan koperasi dimasa yang akarr datang

i:xnologi dapat dimanfaatkan mengikuti perkembangan

,,r i"t;lalui software yang dilntegrasikan keseluruh komponen

tu-,:r*jran anggot€t, slmpan pinjam, toko swalayan' dan

i-- r-i-,elibatkan anggota yang berkaitan dengan point dan

: : r-,nati disetiap anggota koperasi setia bhakti wanita'

norr i,: ir:tan teknologi berbasis web be rkenaan dengan

Mnut- ,":. r ang disampaikan dengan tampilan atau space khusus



.-'::r sehingga dapat mernudahkan

valid atas keuangan koperasi setia

-:ir melakLrkan perancangan sistern teknologi inforrnasi

.; ,-'la sistem intbrmasi) dibutuhkan penentttan domain-

r:-\ess. menentuan Key Performance Inclikator (KPl),

.t: lndicator (KGI).

irtod gor7orate Governance (tata kelola) yang baik

r,\[rerasi guna menciptakan koperasi yang memiliki

frr.ffii pr.lsahaan dengan income yang besar dan tetap eksis

ranr Jun ia perkoperasian.

r )ang berdasarkan tata kelola diperlukan integritas

rnemiliki etika yang sebagai acuan bagi koperasi dalam

,bp"*, rlii usaha termasuk didalamnya etika pemangku

nrenshindari conflict of interest.
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