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III. EFISIENSI KOPERASI

1. PENDAHULUAN
 Peningkatan efisiensi Koperasi perlu dilakukan setiap saat, sehingga 

laju pertumbuhan efisiensi Koperasi tidak kalah jauh dengan laju 
pertumbuhan efisiensi badan usaha lainnya.

 Sampai tahun 1998 di Indonesia ekses Koperasi terhadapa 
pembangunan nasional masih rendah.

 Menurut Thoby Mutis (1992) disinyalir bahwa kontribusi Koperasi 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar antara 3 sampai 5 
persen.

 Menurut Ropke (1992); kontribusi tersebut masih lebih rendah 
daripadai yang dinyatakan oleh Thoby Mutis, yaitu kurang dari 3 
persen per tahun.

 Banyak yang beranggapan bahwa usaha sendiri atau usaha dengan 
non Koperasi adalah lebih baik dibandingkan dengan Koperasi.

 Secara ekonomis masih mempunyai tingkat efisiensi yang lebih 
rendah dibanding dengan usaha lain yang bukan Koperasi, sehingga 
Koperasi kurang menarik bagi anggota potensial.

 Untuk mengukur kontribusi dan efisiensi Koperasi tidak bisa hanya 
diukur melalui PDB, karena tugas atau tujuan Koperasi adalah 
meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya, sehingga efek Koperasi 
lebih dominan dibandingkan dengan unit-unit usaha Koperasi.



 Apabila efek terhadap anggota diperhitungkan, maka kontribusi Koperasi 
akan lebih besar dari 5 persen, di mana jumlah penduduk yang 
memanfaatkan Koperasi dari waktu ke waktu semakin meningkat.

 Sampai saat ini banyak yang menganggap Koperasi adalah organisasi 
usaha yang tidak efisien sehingga kalah bersaing dengan organisasi 
nonkoperasi.

 Tidak sedikit juga yang menganggap bahwa Koperasi dapat diusahakan 
secara efisien seperti halnya organisasi usaha lain.

 Perbedaan anggapan tersebut disebabkan konsepsi dasar teoritis yang 
berbeda dengan mendudukkan Koperasi sebagai badan usaha.

 Ada 3 (tiga) pengertian dasar yang dapat digunakan untuk mengartikan 
Koperasi, yaitu :

1) Normatif; Koperasi dipandang sebagai suatu semangat dalam memberikan 
petunjuk-petunjuk keputusan secara kooperatif yang sebenarnya dapat dilakukan 
oleh badan usaha mana pun.

2) Legalitas; Koperasi adalah badan usaha yang memiliki status hukum sesuai 
dengan yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, apabila 
persyaratan-persyaratan yang ada dalam perundang-undangan dipernuhi, maka 
Koperasi dapat disebut sebagai badan usaha.

3) Positifis; Koperasi merupakan suatu peluang dalam mengintrepretasikan 
pemikiran-pemikiran normatif ke dalam, kriteria-kriteria positif sehingga dapat diuji 
secara empiris tanpa memandang badan hukumnya terlebih dahulu (setiap 
kebijakn Koperasi harus didasarkan pada konsep-konsep pemikiran teoritis dan 
bukan dilakukan secara coba-coba).



 Koperasi sebagai badan usaha tidak terlepas dari kaidah-
kaidah ekonomi perusahaan, termasuk prinsip-prinsip ekonomi 
yang dikembangkan dalam teori ekonomi mikro.

 Koperasi adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan 
usaha, hanya metode organisasionalnya berbeda dengan 
badan usaha nonkoperasi.

 Perbedaan tersebut adalah:
1) Prinsip identitas ganda (dual identity) yaitu anggota sebagai pemilik 

sekaligus sebagai pelanggan;

2) One man one vote yaitu hak suara yang diberikan tidak 
memandang besarnya modal yang diinvestasikan pada Koperasi;

3) Patronage refunds; pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas 
jasa-jasa yang diberikan anggota kepada Koperasi.

 Perbedaan ini menyebabkan setiap keputusan yang diambil 
untuk meningkatkan efisiensi pada Koperasi akan berbeda 
dengan perusahaan nonkoperasi, tetapi faktor penentu efisiensi 
sama, misal biaya, harga, output, kekayaan.

 Koperasi yang berorientasi upaya memaksimalkan pelayanan 
pada anggota, maka pengukuran efisiensinya berbeda dengan 
nonkoperasi.



2. MODEL MAKSIMASI KEUNTUNGAN

 Konsepsi ekonomi pasar; bahwa kelangsungan hidup 
perusahaan dalam persaingan pasar (harga ditentukan 
oleh mekanisme pasar) akan terantung pada 
kemampuan perusahaan dalam menggunakan prinsip-
prinsip efisiensi, yaitu pencapaian keuntungan 
maksimum.

 Pada pasar persaingan sempurna, keuntungan 
maksimum hanya dapat dilakukan dengan memperkecil 
biaya serendah mungkin, karena harga ditentukan oleh 
kekuatan permintaan dan penawaran.

 Pada pasar persaingan monopolitik, oligopoli, dan 
monopoli, prinsip keuntungan maksimum dapat dicapai 
dengan menentukan harga pada saan matginal revenue 
sama dengan marginal cost (MR = MC).



 Konsep “maksimasi tanpa kendala” lebih banyak digunakan oleh 
nonkoperasi, artinya perusahaan tersebut ingin mencapai keuntungan 
maksimum tanpa kendala.

 Koperasi sebaiknya menggunakan konsep “keuntungan maksimum 
berkendala”, karena Koperasi merupakan organisasi yang mengakui 
adanya kendala-kendala efisiensi.

 Apabila semua keputusan dalam rapat anggota dapat dijabarkan 
secara jelas, maka kendala-kendala dapat dengan mudah diintrodusir 
baik melalui model kuantitatif maupun kualitatif dalam pencapaian 
keuntungan maksimum.

 Contohnya; rapat anggota memutuskan bahwa keuntungan maksimal 
boleh dilakukan sepanjang pelayanan kepada anggota lebgih baik 
daripada kepada nonanggota.

 Kendala yang dapat diintrodusir dengan keputusan bahwa output 
yang disalurkan kepada anggota harus sama dengan kebutuhan 
anggota tersebut (pertama kali Koperasi harus memenuhi kebutuhan 
anggota terlebih dahulu, baru Koperasi dapat melakukan pemenuhan 
kebutuhan nonanggota.

 Hal lain dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang 
berbeda, yakni dengan harga yang berlaku untuk anggota berbeda 
dengan nonanggota.



IV. ORGANISASI KOPERASI 

DALAM SISTEM PASAR

1. KEKUATAN DAN KELEMAHAN KOPERASI DALAM 

SISTEM PASAR

 KOPERASI sebagai bagian dari sistem pasar secara 

keseluruhan, Koperasi akan bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain yang bukan Koperasi.

 Untuk memenangkan persaingan Koperasi harus mempunyai 

kemampuan bersaing di pasar.

 Strategi dan kebijaksanaan yang biasa dilakukan oleh banyak 

perusahaan nonKoperasi harus digunakan oleh Koperasi agar 

mampu meraih target pasar yang dikehendaki.

 Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan 

yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-

kesempatan yang ada dan memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang ada dalam tubuh Koperasi.



 Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki oleh para anggota, 

sehingga dapat memanfaatkan kekuatannya yang berkaitan 

dengan :

1) Economies of Scale (adanya pembelian barang yang banyak)

2) Bagaining position di pasar (kekuatan dalam penawaran produk)

3) Kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainly), adanya 

internal market dan eksternal market, risiko ditanggung bersama.

4) Pemanfaatan inter-linkage market dan transaction cost sebagai akibat 

self control dan self management.

 Anggota harus mempunyai sifat altruisme.

 Kelemahan-kelemahan Koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu 

:

1) Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, ini akan 

melemahkan permodalan dalam jangka panjang.

2) Perinsip kontrol secara demokratis.

3) Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota.

4) Prinsip bunga yang terbatas atas modal.



 Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Koperasi untuk 

memperkecil tingkat kelemahan yang ada :

1) Koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan 

itu tidak artifisial (pembatasan yang dibuat-buat)

2) Koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap 

jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota.

3) Bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar; artinya 

bunga yang sama di pasar.

4) Pemasukan modal pada Koperasi merupakan jasa, semakin 

besar modal yang dimasukkan semakin besar jasanya.

 Kriteria yang digunakan dalam teori ekonomi 

Koperasi adalah identitas, anggota sebagai pemilik 

dan sekaligus sebagai pelanggan.

 Koperasi dapat dibentuk tanpa harus terpaku atau 

terkendala dengan prinsip-prinsip Koperasi.



2. KOPERASI DALAM RANTAI TATA NIAGA

PEDAGANG

PRODUSEN KONSUMEN
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ALTERNATIF PILIHAN

 PRODUSEN MEMPUNYAI 3 (TIGA) ALTERNATIF PILIHAN :

1) Menjuala langsung ke konsumen

2) Menjual langsung ke pedagang

3) Menjual langsung ke Koperasi

 KONSUMEN MEMPUNYAI 3 (TIGA) ALTERNATIF PILIHAN :

1) Membeli dari produsen secara langsung

2) Mengontrak dari pedagang

3) Membeli dari Koperasi

 APABILA PRODUSEN MEMBUTUHKAN BEBERAPA INPUT, 

ADA 4 (EMPAT) ALTERNATIF PILIHAN

1) Menyediakan input olehnya sendiri

2) Membeli input dari produsen input

3) Mengontrak dengan pedagang input

4) Berdagang dengan sebuah Koperasi
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3. SASARAN INTEGRASI VERTIKAL 

MELALUI KOPERASI

 RA SUPRIYONO (1985) integrasi vertikal merupakan salah satu 
strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup 
kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang (hulu-
backward) atau ke depan (hilir-forward).

 Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atas 
kemanfaatan sumber-sumber bahan mentah dan dengan demikian 
dapat meminimumkan risiko kekurangan bahan mentah serta 
menjamin biaya bahan yang rendah, sehingga perusahaan memiliki 
keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya.

 Integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin 
kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan 
perusahaan.

 Porter (1996), integrasi vertikal merupakan kombinasi dari proses-
proses produksi, distribusi, dan atau proses ekonomi lainnya yang 
secara teknologi berbeda dalam batas-batas satu perusahaan 
tunggal.



 MANFAAT INTEGRASI VERTIKAL :

1) Penghematan atau penekanan biaya dalam produksi

2) Penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan

3) Penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian

4) Penghematan atau penekanan biaya transaksi untuk transaksi-

transaksi pasar

5) Pengendalian bersama dan bidang-bidang lainnya

 Jika pasar lebih efisien dalam arti mempunyai biaya relatif lebih 

rendah dari memanfaatkan pelayanan melalui integrasi vertikal, 

maka pasa yang akan dipilih, jika integrasi vertikal lebih efisien 

daripada kegiatan transaksi di pasar, maka integrasi vertikal 

yang akan dipilih.

 Menurut Ima Suwandi (1985) ada tiga bentuk integrasi vertikal 

di Indonesia :

1) Bentuk Federasi (federated)

2) Bentuk pemusatan (centralized)

3) Bentuk campuran
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