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BAB IV 

TINJAUAN UMUM INSTANSI 

 

 

4.1 SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA KOPERASI SIMPAN PINJAM 

“BAHAGIA” NEPEN, TERAS, BOYOLALI  

   Koperasi Bahagia Desa Nepen terbentuk atas pemrakarsa tokoh-

tokoh masyarakat khususnya Dukuh Gatak mengadakan rapat membahas 

program kerja pembangunan tahun 2008 . Salah satu dari program tersebut 

dibidang ekonomi mengusulkan supaya desa mempunyai suatu usaha yaitu 

koperasi , dikarenakan tempatnya strategis dan penduduknya padat . Tindak 

lanjut dari usulan tersebut untuk memantapkan pembentukan koperasi desa 

maka diundanglah para tokoh-tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa dan 

Kepala Dusun yang dikoordinasi oleh Supranadi selaku pemrakarsa saat itu. 

Modal awal dari koperasi bahagia ini didapat dari dana Kabupaten (BHBK) 

sebesar Rp. 3.250.000,00 yang mana sampai saat ini sudah berkembang 

dengan totsl kekayaan keseluruhan sebesar Rp. 23.000.000,00.   

  Kegiatan Pokok Koperasi Simpan Pinjam Bahagia ;  

a) . Simpanan 

Dibawah ini beberapa jenis simpanan yang terdapat di Koperasi 

Simpan Pinjam Bahagia adalah sebagai berikut : 
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1. Simpanan Pokok 

Merupakan simpanan yang hanya dipotong sekali selama 

menjadi anggota yaitu sebesar Rp. 10.000,00 

2. Simpanan Wajib 

Merupakan simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota 

setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2000,00 . Simpanan wajib 

ini merupakan tabungan tiap anggota dan hanya bias diambil 

saat anggota itu berhenti dari keanggotaan koperasi simpan 

pinjam.  

b) Pinjaman 

Jenis pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia 

yang diberikan kepada anggota adalah pinjaman yang diberikan 

kepada anggotanya dengan bunga sebesar 2 % per bulan dengan 

ketentuan pinjaman flat. Peminjam wajib membayar pinjaman 

beserta bunga kepada koperasi setiap bulannya. Proses pembayaran 

adalah dengan membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang 

ditentukan disetiap bulannya yaitu bertepatan pada tanggal 7, 

apabila tidak bias membayar angsuran secara penuh maka 

diberikan toleransi membayar berupa bunga saja . Dan apabila 

terjadi tidak bisa membayar angsuran secara penuh lagi makan 

akan dirundingkan dengan pengurus dan anggota untuk diberikan 

sanksi khusus berupa denda yang telah dirundingkan dengan 

ketentuan besarnya pinjaman anggota yang bersangkutan.  
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Dalam pelaksanaannya Koperasi Bahagia sistem informasi 

yang berkaitan dengan pendataan dan pengolahan data simpan 

pinjam masih dilakukan secara manual dimana semua kegiatan 

direkap dan dicatat dalam buku besar , sehingga untuk catatan dan 

pengolahan data simpan pinjam yang lama maupun  yang sekarang 

sulit untuk mencari keterangan anggota yang masih mempunyai 

pinjaman . Hal ini terlihat pada saat anggota melakukan angsuran , 

petugas harus mencari pada buku besar nama anggota yang 

mempunyai pinajaman dan meneliti berapa kali angsuran yang 

sudah dilakukan . 

Oleh karena itu penulis ingin merancang dan membangun 

suatu Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi 

Bahagia Desa Nepen. 

4.2 VISI DAN MISI 

Dalam rangka melanjutkan keberlangsungan operasi koperasi 

serta untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

koperasi di masa depan maka dirumuskanlah Visi dan Misi koperasi 

sebagai gambaran cita–cita, serta harapan yang ingin diwujudkan 

dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 

VISI 

 Koperasi Simpan Pinjam "BAHAGIA" sebagai penggerak 

ekonomi rakyat sekaligus untuk membangun citra terbaik dan 

menghapus persepsi negatif dalam gerakan koperasi. 
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MISI 

 Memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota / calon 

anggota. 

 Meningkatkan kesejahteraan anggota / calon anggota. 

 Mengemban amanah anggota 

 Menjunjung tinggi keputusan rapat anggota  

 Manajemen yang tangguh, mandiri, berdedikasi dan terpercaya 

 

4.3 STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM 

“BAHAGIA” 

 Penasehat :Bpk Susilo 

 Ketua Pengurus I : Bpk A.Jupri  

 Ketua Pengurus II : Bpk Suwardi  

 Sekretaris I : Bpk Triyoko  

 Sekretaris II : Bpk Suyadi 

 Bendahara I : Bpk Supranadi 

 Bendahara II : Sdr Nasir A 

 Humas : Sdr Andri 

 TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING BAGIAN 

1. RAT ( Rapat Tahunan Anggota) 

a. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, 

manajemen dan usaha koperasi. 

b. Menetapkan anggaran dasar. 

c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, 

pengurus dan atau pengawas. 
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d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasiserta pengesahan laporan keuangan. 

e. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha. 

f. Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban pengurus dan 

pengawas dalammelaksanakan tugasnya. 

2. Ketua Pengurus 

a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi 

b. Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalanya aktivitas 

koperasi dan bagian-bagian yang ada didalamnya. 

c. Menandatangani surat-surat penting 

d. Memimpin rapat anggota. 

e. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi 

kelancaran kegiatan koperasi. 

3.    Bendahara  

a. Memelihara semua harta kekayaan koperasi 

b. Merencakan anggaran kegiatan koperasi 

c. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun 

penyetoran (tabungan atau angsuran) 

d. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari 

e. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah 

disetujui oleh manajer 

f. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta 

mendokumentasikannya 

g. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke ketua 
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4.    Sekretaris 

a. Bertanggung jawab penuh terhadap segala aktifitas administrasi 

dan perkantoran. 

b. Merancang rancangan program kerja koperasi. 

c. Menyusun dan mengumpulkan segala laporan kegiatan koperasi. 

d. Mengatur segala kelengkapan yang dibutuhkan koperasi. 

e. Menerima dan menjelaskan produk kepada calon 

anggota/anggota koperasi. 

f. Menginput pembukaan rekening baru. 

5.    Ketua 

a. Menyusun Rencana Operasional dalam satu semester bersama-

sama dengan team Memberikan pelayanan administrative kepada 

pengurus dan pengawas. 

b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan 

pada pekan terakhir. 

c. Memberikan tanda tangan sebagai validasi pada berkas 

pembiayaan yang diajukan pemasaran. 

d. Merencanalkan Operasional untuk dibahas dan disahkan oleh 

pengurus pada RAT. 
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4.4 PRODUK  

4.4.1 Produk dan Modal Simpanan 

4.4.1.1 Simpanan Wajib 

Merupakan simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota 

setiap bulannya yaitu sebesar Rp.2.000,00. Simpanan wajib 

ini merupakan tabungan tiap anggota dan hanya bisa 

diambil saat anggota itu berhenti dari keanggotaan koperasi 

simpan pinjam.  

4.4.1.2 Simpanan Pokok 

Simpanan yang di bayar setahun sekali atau sekali selama 

menjadi anggota. Besarnya simpanan bergantung dari hasil 

kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan 

hanya bisa di ambil kembali ketika keluar dari keanggotaan 

Koperasi. Besar simpanan pokok setiap bulannya Rp. 

10.000,00 

4.4.1.3 Simpanan Sukarela 

Simpanan sukarela merupakan salah satu bentuk simpanan 

yang ada dalam koperasi bahagia, tetapi simpanan itu bukan 

simpanan yang wajib diberikan oleh setiap anggota 

koperasi, melainkan simpanan tersebut bersifat bebas. 

Artinya simpanan sukarela bisa diberikan kepada koperasi 

atau tidak. Simpanan sukarela dapat dilakukan dalam 

bentuk uang tunai atau bentuk surat berharga yang 

diberikan oleh anggota koperasi untuk disimpan di koperasi. 
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Akan tetapi, simpanan itu bisa ditarik oleh anggota tersebut 

kapan saja karena menyimpan dana dikoperasi sama juga 

halnya seperti dengan menyimpan uang di bank. 

4.4.1.4 Tabungan Hari Raya (TAHARA) 

Adalah salah satu program terbaru dari Koperasi Bahagia 

yang diluncurkan pada tahun 2010. Program tabungan hari 

raya ini bersifat sukarela, hampir sama dengan simpanan 

bedanya adalah untuk tabungan hari raya nilainya 

ditetapkan dulu, selanjutnya akan dipotongkan dalam 

tagihan bulan di bendahara.Tidak ada syarat khusus untuk 

mengikuti program ini, selama menjadi anggota Koperasi 

Bahagia maka semua anggota berhak progam ini. Dengan 

ketentuan setoran minimal Rp 5000,00 dan penarikan dapat 

dilakukan 1 minggu sebelum hari H. 

4.4.1.5 Peminjaman dan Agunan 

 Jasa pinjaman yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 

           Jangka 12 bulan               :Jasa flat 2 %  per bulan. 

 Maksimal pinjaman setiap anggota Rp 6.000.000,00 untuk 

setiap anggota. 

 Agunan pinjaman berupa jaminan surat BPKB,Sertifikat 

Tanah,dan Simpanan di Koperasi Bahagia dengan ketentuan 

apabila dana yang dipinjam melebihi Rp 4.000.000,00. 
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 Jangka waktu pelunasan dalam Koperasi Bahagia ditentukan 

tidak lebih dari 12 bulan. 

 Keterlambatan dalam melunasi dikenakan denda sebesar jasa 

1 bulan berikutnya. 

4.4.2 Ketentuan Khusus Pinjaman 

4.4.2.1 Syarat Peminjaman Koperasi 

1. Fotcopy KTP suami dan istri yang masih berlaku masing-

masing   2  lembar. 

2. Fotocopy Kartu Keluarga satu lembar. 

3. Fotocopy slip gaji satu lembar (karyawan swasta/PNS). 

4. Jaminan (BPKB, Sertifikat Tanah dan lain lain). 

4.5 PROSEDUR DAN ATURAN BISNIS KOPERASI  

 

1. Keanggotaan terdiri dari anggota pemuda 

2. Modal awal, hibah, APBD sejumlah Rp. 2.000.000,00 

3. Modal dewan pemilih sejumlah Rp 1.250.000,00 

4. Jumlah simpanan pokok sebesar Rp.10.000,00 

5. Jumlah simpanan wajib sebesar Rp. 2.000,00 

6. Jumlah simpanan sukarela bersifat tidak mengikat. 

7. Bunga pinjaman sebesar 2% tetap (flat) setiap bulannya. 

8. Angsuran minimal sebanyak 5 kali dari setiap peminjaman. 

9. Anggota yang meminjam belum melunasi pinjaman tidak 

diperkenankan untuk meminjam lagi kecuali terdapat uang 
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beku(uang yang menganggur tidak digunakan untuk operasional 

koperasi). 

10. Peminjam akan mendapat prioritas jika ada halangan,musibah atau 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

11. Keputusan tertinggi terletak pada rapat anggota. 

12. Apabila terdapat anggota yang menunggak mengangsur maka akan 

dikenakan sanksi denda. 

13. Anggota yang baru menyusul harus mengikuti besarnya modal 

koperasi. 

14. RAT ( Rapat Anggota Tahunan) dilaksanakan setelah satu tahun. 

15. Penutupan angsuran pada angsuran pertama,kedua,ketiga akan 

dikenai jasa bulan berikutnya. 

4.5.1 Pendaftaran Anggota Baru 

 

Prosedur pendaftaran anggota baru koperasi simpan pinjam 

BAHAGIA adalah sebagai berikut : 

1) Pendaftaran anggota baru koperasi dapat dilakukan dengan 

datang langsung ke kantor koperasi kebagian Sekretaris. 

2) Mengisi formulir pendaftaran dan membawa fotocopy ktp/sim 

yang masih berlaku. 

3) Anggota baru diwajibkan membayar uang registrasi pendaftaran 

sebesar Rp. 20.000,- dengan rincian Rp. 10.000,- simpanan 

pokok, Rp. 5.000,- administrasi pendaftaran, Rp. 5.000,- buku 

tabungan. 
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4) Anggota baru akan mendapatkan buku tabungan. 

4.5.2 Simpanan Koperasi 

 

1) Dalam koperasi simpan pinjam BAHAGIA Boyolali terdapat 

simpanan pokok yang wajib dibayarkan anggota saat registrasi 

menjadi anggota baru. Simpanan pokok tersebut tidak dapat 

diambil ataupun ditambah tetapi akan dikembalikan saat anggota 

tersebut keluar dari keanggotaan koperasi. 

2) Koperasi simpan pinjam BAHAGIA tidak terdapat simpanan 

wajib, pengurus koperasi sepakat seluruh kegiatan operasional 

dalam koperasi akan ditanggung sepenuhnya oleh koperasi tidak 

menggunakan simpanan wajib anggota sehingga simpanan wajib 

ditiadakan. 

3) Setiap anggota koperasi wajib memiliki minimal satu produk 

simpanan dan bisa memiliki lebih dari satu produk simpanan 

yang berbeda. 

4) Penyetoran dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor 

koperasi kebagian Bendahara. 

5) Pengambilan simpanan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan 

produk simpanan. 

6) Jumlah penyetoran simpanan minimal sebesar Rp. 5.000,-. 
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 Ketentuan Pembiayaan 

1) Syarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada 

koperasi adalah menjadi anggota dan memiliki minimal satu 

produk simpanan. 

2) Anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan dapat 

mendaftar dengan datang ke kantor langsung kebagian 

bendahara. 

3) Mengisi formulir, foto kopi ktp, dan agunan. 

4) Besar pinjaman maksimal setengah harga dari agunan. Misal 

jaminan berharga Rp. 4.000.000,- jumlah maksimal pinjaman 

sebesar Rp. 2.000.000,-. 

5) Anggota dan agunan akan di survei terlebih dahulu sebelum 

proses pencairan dana. Proses survei maksimal 1 minggu. 

6) Dana yang sudah dapat dicairkan akan di serahkan kepada 

pemohon dengan datang langsung ke kantor .  

7) Pembiayaan Bunga Tetap 

 Dalam pembiayaan bunga tetap besar jasa yang ditawarkan 

koperasi BAHAGIA sebesar 2%, besar jasa tersebut bersifat 

tetap dari waktu ke watu. 

8) Jangka waktu pelunasan pembiayaan yang ada di koperasi 

BAHAGIA adalah 12 bulan. 
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 Angsuran Pinjaman Pembiayaan 

1) Angsuran pinjaman pembiayaan di koperasi BAHAGIA  terdapat 

2 periode yaitu mingguan dan bulanan. Periode tersebut 

ditentukan sendiri oleh peminjam saat permohonan pembiayaan. 

2) Dalam pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan tidak boleh 

melebihi batas jatuh tempo angsuran yang sudah ditentukan, 

apabila pembayaran angsuran melebihi batas jatuh tempo akan 

dikenakan denda sebesar Rp. 2.000,- per hari.  

3) Pembayaran angsuran pinjaman dapat dibayarkan langsung 

dikantor koperasi. 

 Jaminan/Agunan Pembiayaan 

1) Dalam permohonan pembiayaan harus menggunakan sebuah 

jaminan. 

2) Jaminan dalam koperasi BAHAGIA dapat menggunakan BPKB 

motor/mobil dan sertifikat tanah. 

3) Jaminan harus bernilai lebih dari besar pembiayaan yang 

diajukan. 

4) Jaminan akan disurvei dahulu sebelum proses pencairan dana. 

5) Jaminan akan dikembalikan kepada pemohon jika proses 

angsuran sudah lunas. 

6) Koperasi BAHAGIA bertanggung jawab penuh atas jaminan 

yang diajukan. 
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7) Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses angsuran 

pelunasan pembiayaan, maka pihak koperasi berhak melakukan 

penyitaan terhadap jaminan tersebut. 

 SHU ( Sisa Hasil Usaha )  

1) SHU atas jasa usaha, jasa ini mnegaskan bahwa anggota 

koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau 

pelanggan, Secara umum SHU koperasi di bagi sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran 

Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut: Jasa Simpanan 

Anggota, Dana Cadangan , Jasa Pengurus , Jasa Karyawan, 

Dana Pendidikan , Dana Sosial dan Data Audit. 

2) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota di Koperasi 

Bahagia.  

 Keterlambatan Pengembalian Pinjaman 

1) Apabila pembayaran angsuran melebihi batas jatuh tempo akan 

dikenakan denda sebesar Rp. 2.000,- per hari.  

 Laba / Rugi 

     1)   Keselurahan Laba / Rugi Koperasi Simpan Pinjam didapat   dari 

Denda,Administrasi Pendaftaran, Jasa Pinjaman dari setiap 

anggota dikurangi dengan biaya pengeluaran. 

     2)  Perhitungan Laba Rugi di Koperasi Bahagia dilakukan setiap 

periode satu bulan sekali .  
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4.6 CONTOH STUDI KASUS 

 

4.6.1 Laporan Simpan Pinjam 

 

Berikut uraian System Operational Procedure (SOP) simpan pinjam 

pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia : 

1. Calon anggota datang ke koperasi untuk mendaftar menjadi anggota 

koperasi. 

2. Calon anggota diberitahu syarat-syarat untuk menjadi anggota dan 

syarat-syarat untuk melakukan pinjaman oleh bagian sekretaris. 

                        Syarat-syarat tersebut diantaranya: 

 Syarat-syarat menjadi anggota koperasi simpan pinjam adalah: 

1) Mengisi lengkap formulir pendaftaran yang diberikan 

oleh bagian sekretaris. 

2) Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Foto 

Copy identitas diri (KTP/SIM) 1 lembar. 

3) Membayar simpanan pokok sebesar Rp.10.000 sebagai 

setoran awal. Simpanan ini hanya bisa diambil ketika 

anggota menyatakan tidak aktif dari keanggotan koperasi. 

4) Bersedia membayar simpanan wajib sebesar Rp.2000 

setiap bulannya. Simpanan ini hanya bisa diambil ketika 

anggota menyatakan tidak aktif dari keanggotan koperasi. 

5)  Menyetujui Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga atau  

ketentuan yang berlaku di dalam koperasi simpan pinjam. 
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6) Umur calon anggota pada saat mendaftar tidak lebih dari 45 

tahun. 

7) Tidak dalam status pelajar (SD,SMP,SMU atau sederajat ) 

8) Mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan tidak 

mempunyai usaha yang bersaing dengan KSP. 

A. Syarat untuk mengajukan pinjaman adalah: 

1) Sudah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam 

Bahagia. 

2) Anggota yang mengajukan pinjaman harus sudah 

melunasi pinjaman sebelumnya. 

3) Melengkapi formulir pengajuan pinjaman. 

4) Foto Copy Kartu Keluarga 2 lembar. 

5) Foto Copy Rekening Listrik bulan terakhir 1 lembar. 

6) Foto Copy slip gaji (untuk karyawan/pegawai) 1 lembar 

7) Maksimal dana pinjaman yang diberikan koperasi 

disesuaikan dengan RAT (Rapat Anggota Tahunan). 

3) Jika formulir pendaftaran sudah diisi lengkap, bagian sekretaris 

menyalin data-data anggota tersebut ke buku daftar anggota dan 

buku simpanan anggota, kemudian bagian sekretaris menyerahkan 

buku simpanan yang sudah diisi data anggota ke bagian 

bendahara. 

4) Kemudian calon anggota membayar simpanan pokok sebesar 

Rp.10.000 ke bagian bendahara. 

5) Bendahara menyerahkan buku simpanan kepada anggota. 
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6) Anggota mengambil kartu anggota di bagian sekretaris. 

7) Anggota yang melakukan transaksi setoran dan penarikan 

simpanan langsung ke bendahara, kemudian bendahara mencatat 

transaksi di buku tabungan dan buku kas.  

8) Anggota yang mengajukan pinjaman harus melengkapi persyaratan 

yang  sudah diberitahu sekretaris 

9) Kemudian sekretaris menyerahkan perjanjian pinjaman kepada 

ketua untuk ditandatangani. 

10) Ketua mempertimbangkan pinjaman yang diajukan, dan 

menyerahkan perjanjian pinjaman yang sudah ditanda tangani ke 

sekretaris. 

11) Sekretaris menyerahkan perjanjian pinjaman yang sudah 

ditandatangani ketua koperasi kepada anggota yang mengajukan 

pinjaman. 

12) Bendahara menyerahkan pencairan pinjaman kepada anggota. 

13) Anggota yang melakukan pinjaman mengangsur pengembalian 

pinjaman ke bendahara. 

4.6.2 Peminjaman Dana  

 

Bapak Safrudin adalah bagian dari anggota Koperasi BAHAGIA dia 

ingin mengajukan permohonan peminjaman dana untuk usaha 

perkembangan usaha jual beli peralatan rumah tangga,dia ingin 

meminjam dana sebesar Rp 2.000.000,00 dengan batasan pelunasan 

maksimal 12 bulan dan angsuran minimal dilakukan sebanyak 5 kali 
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atau bisa melunasi dalam jangka sebulan setelah transaksi 

peminjaman dilakukan.Dari permohonan peminjaman dana tersebut 

dapat diperoleh rincian dana sebagai berikut : 

Fasilitas                          : Peminjaman Dana 

Besar pinjaman modal   : Rp. 2.000.000,- 

Jasa yang disepakati   : 2%  

 2.000.000 x 2% = 40.000 

Jangka waktu    : 12 bulan 

Jumlah angsuran   : (besar pinjaman / jangka  

waktu angsuran) + jasa 

 (2.000.000 / 12) + 40.000  

 = 206.700 

Total pengembalian/bulanan  : Rp. 2.480.400,- 

4.6.3 Sisa Hasil Usaha (SHU)  

 

     Berikut ini contoh dari studi kasus Sisa Hasil Usaha dari Koperasi   

Simpan Pinjam Koperasi Bahagia 

      TRANSAKSI  PERHITUNGAN  SHU 

PENDAPATAN  

Pendapatan Jasa Pinjaman   Rp.660.000,00 

Pendapatan Lain-Lain (Denda)  Rp.   30.000,00 

         --------------(+) 

     JUMLAH PENDAPATAN    Rp.693.000,00 

     PENGELUARAN  
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Bunga Simpanan     Rp.35.703,00 

Bunga Administrasi   Rp.100,000,00 

Bunga Rapat Pengurus   Rp.125.000.000,00 

Bunga Operasional    Rp.150.000.000,00 

                   ---------------(+) 

JUMLAH PENGELUARAN     Rp.410.703,00 

         ---------------(-) 

     Sisa Hasil Usaha (SHU)     Rp.282.297,00 

 

ALOKASI PEMBAGIAN SHU 

          Per ... Januari 2015 

SHU Yang Ada       Rp.282.297,00 

Besar dana yang diperoleh  masing masing bagian: 

Keterangan Prosentase Jumlah   

1. Jasa Simpanan Anggota 50 % 141.148,50  

2. Dana Cadangan  20% 55.459.40  

3. Jasa Pengurus  10 % 28.229.00  

4. Jasa Karyawan 10 % 28.229,00  

5. Dana Pendidikan 3 % 8.468.91  

6. Dana Sosial 2 % 5.645.94  

7. Dana Koperasi 3 % 8,468.91  

8. Dana Audit 2 %  5,645,94  

TOTAL BIAYA 100 %   282,297.00 

   

                                      LAPORAN DATA REKAPITULASI SHU 

  Tanggal : ... Januari 2015 

No No 

Anggota 

Nama  

Anggota 

Alamat Jml Simp 

Anggota 

Total 

Simp 

Anggota 

SHU Jasa 

Anggota 

SHU 

yang 

Diterima 

Paraf 

1 AGT1 Andri JLN 

NANAS 

333.600 1.215.70

3,00 

141.148,00 38.732,00 1.... 

2 AGT2 Beni JLN 

JAMBU 

361.148 1.215.70

3,00 

141.148,00 41.930,00 2... 

3 AGT3 Suyadi JLN 361.148 1.215.70 141.148,00 41.930,00 3... 
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MAWA 3,00 

                          JUMLAH SHU ANGGOTA YANG DIBERIKAN               141.148,00 

 

            PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA 

No.Anggota         : AGT1 

Nama Anggota     : Andri 

Alamat      : JLN NANAS 

Saldo Simpanan Anggota  : 336.600,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jasa Simpanan Anggota   : 141.000,00 

Jumlah Saldo Simpanan Anggota : 1.215.703,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERHITUNGAN  SHU  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SHU YANG DITERIMA:
336.600,00

1.215.703,00
𝑥 141.148,00 

 

 

: Rp. 38.732.29 

 


