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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi sebagai esensi dari Pasal 33 UUD 19451 lahir dari sebuah keadaan 

bangsa Indonesia saat itu yang terjajah, miskin dan sengsara. Koperasi dinilai 

oleh Mohammad Hatta sebagai dasar perekonomian yang ideal bagi Indonesia 

merdeka2. Penilaian Hatta tersebut didasarkan pada cita-cita koperasi yang 

menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental yang 

menyebabkan penderitaan serta paham koperasi menciptakan masyarakat 

Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang 

kolektif3. Koperasi diharapkan oleh para pendiri bangsa menjadi soko guru 

perekonomian4.  

                                                             
1 Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II: dari tahun 1951-1979 disusun oleh I Wangsa Widjadja, 

Meutia F Swasono, Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1983, hlm.  222 
2 Sri Edi Swasono (ed), Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi 

Indonesia, Jakarta:UI Press, 1987, hlm. 2 
3 Ibid 
4 Koperasi disebut sebagai sokoguru perekonomian nasional karena koperasi memiliki metis sebagai 

berikut : 

1. Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin 

ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan 

kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kemampuan produktif. 

2. Koperasi adalah bentuk usaha yang bukan saja menampung, tetapi juga mempertahankan 

serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. 

3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil/pribumi. 

4. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial 

5. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasi ekonomi Pancasila terutama karena 

terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. 

 

Sri Edi Swasono, Mencari bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, 

Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1987, hlm. 158 – 159 dalam  Ninik Widiyanti, Koperasi dan 

Perekonomian Indonesia, Jakarta:Bina Aksara, 1988, hlm. 212 
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Peranan Koperasi lain yang disampaikan oleh Hatta  sebagai sarana untuk dapat 

memperkuat ekonomi rakyat yang lemah5. Hatta dalam Pidato di Lausanne 

tahun 1961 kembali menegaskan bahwa, “hanya dengan koperasi 

perekonomian rakyat yang melarat itu dapat dibangun, kemiskinan dapat 

diubah”6.  Makna koperasi yang dimaksud oleh Hatta dan juga para ahli seperti 

Jimly Asshidiqie dan Yudi Latif tidak sebatas pada koperasi sebagai sebuah 

entitas usaha tetapi juga koperasi sebagai sebuah sistem atau dalam ruang 

lingkup makro ekonomi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyebut entitas 

usaha koperasi secara spesifik disebabkan karena entitas usaha koperasilah 

yang menjadi miniatur pelaksanaan sistem ekonomi koperasi sekaligus 

menjadi alat untuk memupuk agar sistem perekonomian Indonesia sesuai 

dengan asas kekeluargaan atau koperasi tersebut. Penyebutan entitas usaha 

koperasi dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bukanlah hendak meniadakan 

atau memperkecil entitas usaha lainnya, tetapi para pendiri Bangsa secara 

spesifik ingin menyebutkan bahwa entitas usaha koperasi menjadi sebuah 

sarana dalam lingkup mikro untuk menjalankan perekonomian yang 

kekeluargaan sekaligus menjadi contoh bagi entitas usaha lainnya untuk 

menjalankan asas kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 

1945. 

Komisi Promosi Koperasi yang dibentuk oleh ILO yang bersidang pada tanggal 

6 Juni 2001 mengeluarkan pernyataan serupa seperti pendapat Mohammad 

Hatta diatas yakni, koperasi berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan 

                                                             
5 Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II...Op.Cit 
6 Ibid, hlm.168 
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pengurangan kemiskinan7. Peran koperasi tersebut didasarkan pada 

pengalaman empiris di beberapa negara-negara seperti Karibia, Afrika, 

Palestina serta beberapa negara di Timur Tengah8 yang telah dilaporkan ke 

dalam bentuk laporan pengamatan dan jurnal ilmiah. Dilatar belakangi pada 

fakta dan keutamaan koperasi tersebut, International Labour Organization 

(ILO) secara tegas mengakui keberadaan koperasi dan meminta negara-negara 

anggota ILO untuk ikut serta dalam mempromosikan dan melaksanakan 

langkah-langkah pemajuan koperasi berdasarkan ILO Promotion of 

Cooperatives Recommendation Nomor 193 Tahun 2002. ILO dalam 

Rekomendasinya9 menyatakan pentingnya koperasi dalam penciptaan 

pekerjaan, mobilisasi sumber daya, menggerakkan investasi dan sumbangan 

terhadap perekonomian. 

Laporan yang disampaikan oleh Johnston Birchall dan Richard Simmons10 

bahwa keberhasilan koperasi dalam melakukan pengurangan kemiskinan 

dinilai dalam beberapa indikator pengurangan kemiskinan diantaranya : (1) 

memfasilitasi modal kerja untuk usaha mikro, kecil; (2) membantu orang untuk 

meningkatkan keterampilan; (3) membantu solusi dalam permasalahan 

komunitas; (4) meningkatkan kualitas gender/memberdayakan perempuan; (5) 

meningkatkan pendapatan anggota dari usaha mikro, kecil; (6) membantu 

anggota untuk menenentukan kehidupan; (7) membantu lebih banyak anak 

                                                             
7 The story of the ILO’s Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193). A review of 

the process of making ILO Recommendation No. 193, its implementation and its impact twelve 

years after adoption / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2015, hlm. 19 
8 Ibid 
9 Konsideran ILO Promotion of Cooperatives Recommendation Nomor 193 Tahun 2002 
10 Johnston Birchall dan Richard Simmons, Co-operative and Poverty Reduction Evidence from Sri 

Lanka and Tanzania, Co-operative-College, 2009, hlm. 38-39 
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untuk bersekolah; (8) meningkatkan pendapatan dari petani kecil; (9) 

memfasilitasi hunian layak; (9) memfasilitasi untuk kesehatan; (10) membantu 

ketahanan ekonomi lokal; (11) membantu orang untuk menjaga kelestarian 

alam; (11) meningkatkan kualitas maupun kuantitas bahan pangan anggota; 

(12) mengurangi depresi, kecanduan alkohol, serta kekerasan rumah tangga; 

(13) membantu orang untuk dapat membaca dan menulis; (14) memfasilitasi 

informasi peluang kerja; (15) melaksanakan diversifikasi tanaman untuk 

peningkatan pendapatan; (16) memfasilitasi pangan dasar; (17) meningkatkan 

kinerja anggota sebagai pekerja; (18) membantu orang untuk mengatur sumber 

daya bersama; (19) membantu mengantisipasi pekerja dalam pengeluaran; (20) 

mengantisipasi anggota dari keadaan tidak bekerja; (21) memfasilitasi air 

bersih layak konsumsi serta (22) mengedukasi orang untuk memiliki anak yang 

lebih sedikit. Sri-Lanka dan Tanzania adalah negara yang koperasinya berhasil 

mencapai indikator tersebut sehingga koperasi memiliki peran dalam 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Indonesia sebagai negara yang mencanangkan koperasi sebagai tulang 

punggung perekonomian nasional keberadaannya saat ini belum banyak 

berperan dalam hal upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan 

kesenjangan pendapatan di masyarakat. Gambaran kemiskinan11 di Indonesia 

                                                             
11 Masalah Pokok Bangsa, yaitu :  (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi 

perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Khusus 

terkait dengan melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, indikator permasalahan 

perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya kemiskinan, kesenjangan sosial, 

kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang 

berlebihan dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan serta teknologi. 
 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019, Bappenas Republik Indonesia, 2015, hlm. 2-4 
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berdasarkan capaian RPJMN 2015-201912 yakni, tingkat kemiskinan pada 

tahun 2019 turun menjadi 9,41%. Angka tersebut setara dengan 25,14 juta 

orang dengan sebaran penduduk miskin perkotaan sebanyak 9,99 juta dan 

penduduk miskin pedesaan sebanyak 15,15 juta. Indikator penentuan angka 

kemiskinan tersebut ditetapkan oleh BPS pada September 2019 dengan 

perhitungan13 Rp 440.538/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan 

makanan sebesar Rp 324.911 (73,75%) dan garis kemiskinan bukan makanan 

sebesar Rp 115.627 (26,25%).  Adapun garis kemiskinan per rumah tangga 

miskin pada September 2019 secara rata-rata sebesar Rp 2.017.664/rumah 

tangga miskin/bulan. Rasio Gini mengalami penurunan dari 0,414 pada tahun 

2014 menjadi 0,382 pada tahun 201914. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

mengalami peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 71,39 pada tahun 

2018.  

Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan angka 

kemiskinan menjadi sebesar 7,0%-8,0%  pada akhir tahun 202415. Target 

tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurunan menjadi 3,6-4,3% pada 

tahun 2024. Target tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360-0,374 serta IPM 

meningkat menjadi 75,54. Target tersebut dapat dicapai apabila terjadi 

                                                             
Permasalahan Pokok Bangsa tersebut ditambah dengan adanya tantangan baru yang arus dihadapi 

oleh Bangsa berupa ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, defisit transaksi 

berjalan yang meningkat serta adanya revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.  

 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 Buku I Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024, Bappenas Republik Indonesia, 2020, hlm. I-19 
12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 Buku I Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024, Bappenas Republik Indonesia, 2020, hlm. I-18 
13 Berita Resmi Statistik:Profil Kemiskinan...op.cit. hlm. 1 
14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana, Ibid  
15 Ibid, hlm. I-22 
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tranformasi struktural melalui revitalisasi industri pengolahan dengan tetap 

mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hirilisasi 

pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta 

transformasi sektor jasa16 

Koperasi sebagai entitas usaha dipandang sebagai alat yang efektif untuk 

membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang17 serta merasionalkan 

perekonomian karena menyingkatkan jalan antara produksi dan konsumsi18. 

Dengan adanya koperasi produksi dan konsumsi yang teratur dan bekerja 

dengan baik, maka memangkas jalur perantaraan yang dapat meningkatkan 

ongkos dan memahalkan harga. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan 

posisi tawar dan efisiensi kolektif anggota, baik yang berstatus sebagai 

produsen maupun konsumen19. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota 

koperasi dicapai karena pembelian input produksi, pemanfaatan modal dan 

pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama. 

Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (zero 

sum game),meningkatkan posisi taar terhadap pihak eksternal dan 

menghasilkan manfaat yang adil (positive sum game)20.  

Keutaman-keutaman koperasi sebagai suatu entitas usaha yang digambarkan di 

atas, pada tataran teknisnya mengalami kendala yang besar. Hal tersebut dapat 

terlihat dari Data Koperasi Jumlah koperasi aktif dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Upaya Pemerintah untuk membubarkan koperasi yang 

                                                             
16 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana...Op.Cit, hlm I-22 
17 Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II:..op.cit, hlm. 215 
18 Ibid 
19 Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2018, hlm. 22 
20 Ibid 
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tidak aktif menjadi salah satu faktor penyebab penurunan tersebut. Selain itu, 

jumlah anggota dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai manfaat yang diterima 

oleh anggota dari tahun ke tahun semakin menurun. Berdasarkan pada data di 

atas maka harapan menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian 

nasional atau tulang punggung perekonomian nasional yang mampu 

mengentaskan kemiskinan serta memberikan kesejahteraan belumlah dapat 

terwujud. Terlebih lagi kedudukan koperasi sebagai entitas usaha dikalahkan 

oleh entitas usaha lainnya seperti, BUMS dan BUMN. Berdasarkan data 

kontribusi pada produk domestik bruto (PDB), kontribusi koperasi kepada 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangatlah kecil dibandingkan dengan 

sektor swasta dan sektor BUMN. Walaupun pada tahun 2019 ini mengalami 

peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 

1,71%. Selain itu, besarnya jumlah anggota koperasi serta masifnya jumlah 

koperasi belum berperan signifikan dalam perekonomian nasional.  

Berbagai faktor menyebabkan entitas usaha koperasi belum dapat mewujudkan 

keutamaannya diantaranya karena faktor hukum dan faktor ekonomi. Faktor 

hukum salah satunya disebabkan karena belum jelasnya pengaturan koperasi 

serta belum memadainya pengaturan koperasi tersebut untuk dijadikan 

landasan hukum bagi perkembangan dan pemberdayaan koperasi21. Hagen 

Henry menyatakan bahwa adanya kesenjangan antara nilai dan prinsip koperasi 

di satu sisi dengan realitas hukum di sisi lain telah membiarkan koperasi untuk 

bergerak secara sendiri-sendiri22. Ketidakjelasan entitas koperasi membuat 

                                                             
21 Jeane Neltje Saly et al, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan, 

Jakarta: BPHN, 2008, hlm. 28 
22 I Hagen Henry, Guidelines for Cooperative Legislation, Geneva: International Labour Office, 

2005, hlm. 1 
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pelaku bingung dalam menjalankan fungsi-tugas koperasi. Hal yang perlu 

dilakukan adalah dengan mendorong reformasi hukum koperasi dalam upaya 

memperbaiki keadaan dan memberikan dukungan kelembagaan terhadap 

penyesuaian struktur23. 

Entitas koperasi yang belum jelas terlihat dari tidak jelasnya Pemerintah 

menentukan definisi koperasi sampai dengan struktur kelembagaan koperasi 

dalam berbagai undang-undang koperasi selama ini. Walaupun penentuan 

definisi dan struktur kelembagaan pada setiap undang-undang menunjukkan 

kebijakan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang namun dari 

lima undang-undang koperasi yang pernah ada tidak memiliki benang 

merahnya. Puncak kegamangan dan ketidakjelasan Pemerintah dalam 

menentukan politik hukum koperasi ditandai dengan dibatalkannya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Putusan tersebut menjadi 

Putusan fenomenal karena untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi 

membatalkan undang-undang bidang ekonomi secara keseluruhan. 

Mahkamah Konstitusi dalam bagian pendapat Mahkamah [3.15] Putusan 

Nomor 28/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa : 

“Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan 

Penjelasannya sebagai bangun perusahaan yang khas”.  

Selanjutnya pada bagian pendapat Mahkamah [3.24] Mahkamah menyatakan 

bahwa:  

“Pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, filosofinya tidak sesuai dengan 

                                                             
23 Ibid.hlm.2 
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hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan 

asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.  

...Pada sisi lain sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan 

UUD 1945. ...koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan 

Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi 

kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas 

bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong”. 

Pertimbangan tersebutlah yang menyebabkan pengertian koperasi dalam Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang 

mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU 

17/2012 dibatalkan sekaligus turut membatalkan keseluruhan UU 17/2012.  

Lemahnya koperasi berdasarkan faktor ekonomi disebabkan karena iklim 

makro dalam hal ini sistem perekonomian nasional Indonesia belum secara 

penuh mendukung keberadaan koperasi itu sendiri. Sehingga koperasi yang 

berbasiskan orang perorang sulit berkembang serta tergerus oleh kebijakan 

perekonomian nasional yang semakin liberal. Selain itu, para pengurus 

koperasi termasuk pemerintah belum memiliki pengetahuan yang memadai 

terkait fungsi dan peran koperasi sehingga fungsi dan peran koperasi belum 

optimal dalam berbagai hal. Koperasi-koperasi di Indonesia cenderung belum 

menuju pencapaian indikator yang disebutkan dalam penelitian Johston 

Birchall dan Richard Simmons di atas.  

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang pada 

pokoknya membatalkan UU 17/2012 dan memberlakukan kembali untuk 

sementara UU 25/1992, dirasakan perlu untuk merumuskan kembali entitas 

koperasi termasuk di dalamnya pengertian dan struktur kelembagaan koperasi 

yang sesuai dengan cita-cita para pendiri Bangsa yang tercantum dalam 

Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, perumusan entitas koperasi 



 

10 
 

diperlukan untuk menentukan entitas yang sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan zaman saat ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep entitas koperasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 

1945? 

2. Bagaimana kedudukan dan peran koperasi berdasarkan UUD 1945 

dihadapkan pada persoalan pengentasan kemiskinan dan persaingan dengan 

entitas usaha perseroan terbatas, BUMN dan BUMDesa? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menemukan secara tuntas dan jelas mengenai konsep entitas koperasi 

yang disebutkan sebagai entitas khas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

serta sesuai dengan teori hukum. 

2. Untuk mengetahui kedudukan entitas koperasi dalam rangka pengentasan 

kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. 

3. Untuk mengetahui kedudukan entitas koperasi dihadapkan dengan entitas 

usaha lainnya di Indonesia 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi penulis secara pribadi, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya dan 

civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada 

khususnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum 

perdata serta hukum ekonomi dengan memberikan gambaran mengenai 

entitas koperasi di Indonesia menurut UUD 1945.  

2. Kegunaan Praktis 

Penelitiaan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi, 

sebagai acuan atau menjadi sumber referensi bagi akademisi dan praktisi di 

bidang Hukum Ekonomi, Hukum Perdata dan bidang Perkoperasian. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para pengambil 

kebijakan dalam menentukan pembangunan perkoperasian di Indonesia. 

Dengan demikian, Pemerintah dapat menentukan seharusnya entitas 

koperasi di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk membangun 

koperasi pada masa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Perumusan Masalah 
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C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitiaan 

E. Sistematika Penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan berbagai teori dan konsep mengenai sistem 

hukum, teori kesejahteraan sosial, teori negara kesejateraan, teori 

kemiskinan, teori badan hukum konsep korporasi, konsep organisasi 

swadaya atau perkumpulan, konsep organisasi ekonomi-sosial serta 

konsep koperasi.  Terdapat 3 (tiga) Sub-bab yaitu, Sub-Bab Pertama 

membahas “Tinjauan Teori”, Sub-bab Kedua membahas “Konsep 

Entitas dan Kelembagaan”, Sub bab ketiga membahas “Badan 

Usaha” dengan menguraikan pengertian, karakteristik, bentuk dan 

jenis serta perbedaan badan usaha satu sama lain lain, serta Sub bab 

keempat membahas “Konsep Koperasi” dengan menguraikan 

pengertian koperasi.  

BAB III METODOLOGI PENULISAN 

Bab ini menguraikan mengenai (i) pengertian metode penelitian, (ii) 

jenis-jenis penelitian, (iii) teknik pengumpulan data, (iv) 

pendekatan, (v) analisa hukum serta (vi) hambatan dan kendala 

BAB IV ANALISIS 

Bab ini berisikan pembahasan berupa analisis hasil penelitian untuk 

menjawab identifikasi masalah yang diuraikan dalam Bab I dengan 

menggunakan tinjauan pustaka yang diuraikan dalam Bab II. Dalam 



 

13 
 

penulisan Bab IV ini haruslah memperhatikan metodologi penulisan 

yang diuraikan pada Bab III.  

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yakni, sub-pertama menganalisis 

terkait dengan identifikasi masalah pertama mengenai konsep entitas 

koperasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sub-bab 

kedua menganalisis terkait dengan identifikasi masalah kedua 

mengenai kedudukan dan peran koperasi berdasarkan UUD 1945 

dihadapkan pada persoalan pengentasan kemiskinan dan persaingan 

dengan entitas usaha perseroan terbatas, BUMN dan BUMDesa 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yakni : A. Kesimpulan dan B. Saran 

 


