
3.1. Data Umum. 

BABID 

GAMBARAN~PERUSABAAN 

3.1.1. Sejarah Singkat. 

Gagasan menilirikan Koperasi Mahasiswa lAIN Sunan 

Kalijaga (K.OPMA lAIN) Y ogyakarta muncul pada tahun 1982. Pada saat 

itu, saudara M. Iqbal Tuasikal dan Rini" Indriati mengikuti Latihan Calon 

Pengurus Koperasi Pemuda I Mahasiswa yang diadakan oleh Dekopinwil 

Bidang Generasi Muda Prop. DIY di Kaliurang. Setelah itu, dengan 

didasari ide perlunya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bersama 

diantara mahasiswa terutama dalam kegiatan proses belajan mengajar, 

maka dibentuklah tim penggalang Koperasi Mahasiswa lAIN Sunan 

Kalijaga.Tim tersebut terdiri dari M. Iqbal Tuasikal (Fak. Ushuluddin), 

Rini Indriati (Fak. Tarbiyah), Muchtaruddin (Fak. Tarbiyah), Noor 

Huriyati (Fak. Syariah), dan Surya Darma (Fak. Adab). 

Dengan berbekal semangat dan idealisme yang tinggi pada tim 

penggalang tersebut, maka diselenggarakanlah Rapat Pembentukan pada 

tanggal 24 November 1982. Rapat ini dihadiri 20 mahasiswa lAIN Sunan 

Kalijaga yang sekaligus menjadi anggota pertama serta disaksikan oleh 

pejabat Dekopinwil DIY, Drs. Subawanto dan Rektor lAIN Sunan 

Kalijaga saat itu, Prof. H. Zaini Dahlan, MA. Pada saat itu berhasil 

ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pengurus 
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dan Badan Pemeriksa (Pengawas) periode pertama. Tanggal24 November 

1982, dijadikan sebagai tanggal berdirinya KOPMA lAIN Sunan Kalijaga 

Y ogyakarta. 

KOPMA lAIN resmi memiliki badan hukum pada tanggal 9 

September 1983 dengan nomor: 1294/BH/1983. Kemudian, guna 

penyesuaian dengan nilai dan semangat UU No. 25/1992 tentang 

perkoperasian, badan hukum tersebut berubah dengan nomor: 

13/BH/PAD/KWK-12/XI/1995 sejak tanggal22 November 1995. 

Pada awal berdirinya, KOPMA lAIN hanya menempati 

ruangan 2x3 m yang berfungsi sebagai kantor Pengurus dan Usaha Toko 

Buku. Setelah berusia 18 tahun (1982-2000), KOPMA lAIN sebagaimana 

kebanyakan makhluk pada usia tersebut telah nampak lebih dewasa dan 

banyak mengalami peningkatan, baik dalam kegiatan usaha maupun dalam 

pengembangan jiwa kewirausahaan di kampus. Kini KOPMA lAIN 

menempati lokasi usaha seluas 300m dengan unit usaha: Warung 

Pariwisata, Pos, Telekomunikasi, dan Internet (Warparpostelnet), 

Swalayan (Toko Buku dan Mini Market), dan Cafetaria. 

3.1.2. Lokasi 

KOPMA lAIN menempati wilayah seluas 300 m, terletak di 

tengah-tengah lingkungan kampus lAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu 

tepatnya di Jl. Laksda Adisucipto, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah 
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Istimewa Y ogyakarta. Disamping itu, sekitar radius 30 m terdapat 

beberapa perguruan tinggi swasta, perumahan dan pusat perbelanjaan. 

3.1.3. Jenis Usaha 

Hingga saat ini, KOPMA lAIN Sunan Kalijaga memiliki 7 

usaha yang tergabung dalam 3 unit usaha yaitu: 

1. Warparpostelnet 

Unit ini terdiri atas usaha: Biro Peijalanan Wisata (BPW), Pos dan Giro 

berdiri pada tahun 1987, Warung Telekomunikasi (Wartel) berdiri pada 

tanggal 26 Januari 1994, Warung Internet (Warnet) berdiri pada 20 

November 1998. 

2. Toko Swalayan 

Unit ini merupakan penggabungan dua unit usaha yaitu: Toko Buku 

berdiri pada tahun 1983 dan Mini Market berdiri pada tahun 1984. 

Penggabungan ini teijadi pada bulan November 1998 dengan sistem 

swalayan diharapkan tingkat kepuasan konsumen meningkat. 

3. Unit Cafetaria. 

Unit ini berdiri pada tahun 1984 menyediakan dan melayani berbagai 

jenis makanan dan minuman. 

3.1.4. Struktur Organisasi 

Struktur orgamsast merupakan susunan sistematis yang 

menggambarkan aktivitas keijasama dalam pembagian tugas, tanggung 
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jawab dan hubungan antar bagian dalam suatu organisasi. Adapun struktur 

organisasi KOPMA lAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA adalah 

sebagai berikut: 

STUKTUR ORGANISASI 
KOPMA lAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

RAPAT ANGGOTA I 
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ANGGOTA : 

Penjelasan dari struktur organisasi KOPMA lAIN SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA: 

I. Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

koperasi. Rapat Anggota menetapkan: 
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1. Anggaran Dasar. 

2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha 

koperasi. 

3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. 

4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. 

5. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalaril 

pelaksanaan tugasnya. 

6. Menetapkan pembagian SHU. 

7. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan 

pembubaran koperasi. 

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Apabila tidak dicapai keputusan berdasarkan 

musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

suara terbanyak. 

II. Pengawas 

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat 

Anggota. Pengawas bertanggungjawab terhadap Rapat Anggota. 

Pengawas bertugas: 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pengelolaan koperasi. 

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 
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3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak 

ketiga. 

III. Ketua Umum 

Bertanggungjawab atas operasional perusahaan. 

IV. Bidang Administrasi dan Umum 

Bidang ini mempunyai fungsi yang berhubungan dengan aktivitas 

organisasi. Fungsi-fungsi yang dilakukan adalah fungsi administrasi, 

humas dan koordinasi aktivitas rumah tangga organisasi yang 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas organisasi. 

V. Bidang Keuangan 

Bidang ini bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap keuangan organisasi dan juga meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam penggalian dan penggunaan dana. 

VI. Bidang Usaha 

Bidang ini mempunyai peran dalam pengelolaan unit-unit usaha (Unit 

Warparpostelnet, Unit Usaha Toko Swalayan dan Unit Cafetaria) yang 

ada, dimana kebijakan operasional usaha diserahkan sepenuhnya pada 

ketua bidang. 

VII. Bidang Keanggotaan 

Bidang keanggotaan berupaya melakukan pengembangan SDM 

melalui pola kaderisasi terhadap para anggota sehingga dapat 

) 
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meningkatkan kualitas dan kuantitas anggotanya, baik yang bersifat 

ekstemal maupun internaL 

VIII. Lembaga Penerbitan Koperasi Mahasiswa. 

Lembaga ini dibentuk untuk menggali dan meningkatkan bakat 

anggota dalam bidang jumalistis. Program kerja dari lembaga ini 

adalah Penerbitan Bulletin Introsfektif setiap bulan, selain 

mengangkat permasalahan ekonomi dan koperasi, juga berfungsi 

sebagai media komusikasi dan informasi antara pengurus, pengawas, 

karyawan, anggota serta lembaga-lembaga lainnya. 

IX. Forum Kajian Ekonomi dan Perkoperasian {FOKEP). 

Lembaga ini merupakan wahana bagi anggota yang memiliki 

kegemaran berdiskusi, meneliti serta mengkaji tema-tema ekonomi 

koperasi yang aktual. 

X. Pengembangan Bakat dan Minat (PBDM). 

Merupakan wahana baru bagi pengembangan sumber daya anggota 

yang nantinya diharapkan dapat menampung semua aspirasi dan 

kebutuhan anggota sehingga KOPMA lAIN benar-benar dijadikan 

sebagai wahana kegiatan kemahasiswaan, misalnya kegiatan olah raga 

dan kursus komputer bagi anggota KOPMA lAIN Sunan Kalijaga 

Y ogyakarta. 
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XI. Anggota 

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa 

koperasi. Anggota koperasi mahasiswa lAIN Sunan Kahjaga yang 

tercatat sampai saat ini berjumlah 307 4 orang. 

3.2. Data Khusus 

3.2.1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses . 

akuntansi. Bagi pengurus atau menejemen koperasi, laporan keuangan 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang 

telah diberikan kepada anggota. Bagi para pemakai, laporan keuangan 

koperasi mempakan dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan 

koperasi, sehingga dengan basil analisanya pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. 

KOPMA lAIN menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari 

Neraca, Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Laba-Rugi, Catatan 

Akuntansi serta Laporan Arus Kas, dimana laporan keuangan pada tahun 

2000 telah diaudit oleh Auditor Independcn 

3.2.2. Dasar Akrual Akuntansi 

Dalam penyajian laporan keuangan KOPMA lAIN menerapkan 

akrual basis yaitu pengakuan aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilar:. dan 

beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima 

dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode 

terjadinya. 
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3.2.3. Neraca 

Neraca KOPMA lAIN menyajikan informasi mengenai aktiva 

lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan 

modal akhir tahun. Pos-pos yang terdapat pada Neraca tersebut adalah: 

1. Aktiva Lancar terdiri dari: Kas , Bank, Deposoto, Piutang, Penyisihan 

Kerugian Piutang, Persediaan Barang, Persediaan Supplies dan Aktiva 

Lancar Lainnya. 

2. Investasi Jangka Panjang terdiri dari: Simpanan Koprimer, Saham 

BUN, dan Simpanan KJA. 

3. Aktiva Tetap terdiri dari : Gedung, peralatan usaha, peralatan kantor, 

kendaraan/mesin, warpostel, Komputer, perpustakaan dan akumulasi 

penyusutan. Perhitungan akumulasi penyusutan menggunakan saldo 

menurun 20 % per tahun. 

4. Kewajiban Lancar terdiri dari: Hutang dagang, hutang non dagang, 

simpanan karyawan, simpanan sukarela, dana pembagian SHU, 

kewaj iban ·1ancar lainnya. 

5. Kewajiban Jangka Panjang 

Merupakan utang jangka panjang kepada pihak ketiga (non anggota) 

yaitu Saham BUN, PERTAMINA, PT. Angkasa Pura I, dan HSB 

Software. 

6. Kekayaan Bersih terdiri dari: Simpanan pokok, simpanan wajib, 

cadangan koperasi, modal donasi, modal penyertaan, cadangan lainnya, 

modal diluar usaha, penilaian investasi, dan SHU. 
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3.2.4. Laporan Basil Usaha. 

Setiap unit usaha menyerahkan catatan transaksi harian kepada 

ketua unit usaha yang selanjutnya setiap akhir bulannya diadakan 

rekapitulasi hingga dapat diketahui hasil usaha yang diperoleh setiap 

bulannya. Disamping membuat Laporan Hasil Usaha KOPMA lAIN juga 

membuat Laporan Laba-Rugi yang merupakan Laporan Hasil Usaha, 

karena formatnya sama ha11ya saja laporan tersebut penjelasannya lebih 

lengkap sesuai dengan pendapatan dan beban dari masing-masing unit 

usaha. Pada tahun 2000 KOPMA lAIN membuat Laporan Hasil Usaha dan 

Laporan Laba-Rugi, tetapi pada tahun 1999 dan sebelumnya hanya 

membuat Laporan Laba-Rugi. Seperti halrtya Neraca, Laporan Hasil Usaha 

pada tahun 2000 telah diaudit oleh Auditor Independen. 

Semua pendapatan dan beban selama satu periode diakui menurut 

dasar kas, yaitu pada saat penerimaan dan pengeluaran k_as atau setara kas. 

Pada akhir tahun KOPMA lAIN memperhitungkan lagi pendapatan dan 

beban yang belum diakui atau terlanjur diakui tetapi belum dilaksanakan 

dengan cara catatan penyesuaian. Dengan demikian Laporan Hasil Usaha 

yang disusun adalah menurut dasar akrual. 

3.2.5. Laporan Arus Kas. 

Laporan tersebut berisi arus kas dari KOPMA lAIN yang terdiri 

dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi, 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Kas atau setara kas pada awal 
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periode. Laporan Arus Kas KOPMA lAIN baru dibuat mulai tahun 2000 

dan telah diaudit, sedangkan tahun 1999 dan sebelumnya belum 

diberlakukan (belum dibuat). 

3.2.6. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Merupakan Catatan Akuntansi untuk menjelaskan transaksi

transaksi yang dilakukan oleh anggota dan non anggota KOPMA lAIN 

selama satu peri ode. 




