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FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI 

Jawaban yang disediakan : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
R : Ragu-ragu 

PERNYATAAN SS S R TS STS 

FUNGSI PENGURUS      

1. Pengurus koperasi karyawan telah mengelola koperasi dan 

usahanya dengan baik. 

     

2. Pengurus koperasi karyawan telah menyelenggarakan Rapat 

Anggota secara rutin. 

     

3. Pengurus koperasi karyawan telah menyusun rancangan 

rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi 

dengan baik. 

     

4. Pengurus telah mengajukan laporan keuangan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dengan baik. 

     

5. Pengurus telah mencari dana baik dari anggota berupa 

simpanan maupun dari non anggota, dengan baik. 

     

6. Pengurus telah mengelola harta kekayaan koperasi dengan baik      

7. Pengurus telah mengatur pengeluaran uang (biaya) agar tidak 

melampaui anggaran yang telah ditetapkan dengan baik. 

     

8. Pengurus telah memeriksa secara langsung jumlah uang kas 

dan jumlah persediaan barang serta disesuaikan dengan catatan 

dengan baik. 

     

9. Pengurus telah menyelenggarakan pembukuan keuangan dan 

inventaris secara tertib. 

     

10. Pengurus telah memelihara buku daftar anggota dan pengurus 

dengan baik 

     

Sumber: Suryandari (2005) 



FUNGSI RAPAT ANGGOTA      

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 

     

2. Rapat Anggota telah berfungsi secara efektif dalam meninjau 

AD dan ART Koperasi 

     

3. Rapat Anggota telah berfungsi secara efektif dalam 

menetapkan dan mengesahkan rencana kerja yang disusun 

pengurus. 

     

4. Rapat Anggota telah berfungsi secara efektif dalam 

menetapkan dan mengesahkan rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja koperasi. 

     

5. Rapat Anggota telah berfungsi dengan baik dalam menetapkan 

dan mengesahkan kebijaksanaan pengurus dalam bidang 

organisasi maupun bidang usaha. 

     

6. Rapat Anggota telah berfungsi secara efektif dalam membahas 

dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan 

pengawas. 

     

 

FUNGSI PENGAWAS 

     

1. Pengawas telah mengawasi kebijakan operasional pengurus 

yang meliputi bidang organisasional, usaha dan bidang 

keuangan koperasi. 

     

2. Pengawas telah memeriksa semua tata kehidupan koperasi 

termasuk organisasi, manajemen, usaha, keuangan dan 

permodalan. 

     

3. Pengawas telah meneliti ketetapan dan kebenaran catatan 

organisasi, usaha dan keuangan untuk dibandingkan dengan 

kenyataan yang ada. 

 

     



4. Pengawas telah membuat laporan pemeriksaan secara tertulis 

tentang seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran 

pembukuan. 

     

5. Pengawas telah memberi bimbingan pada pengurus, karyawan 

ke arah keahlian dan ketrampilan. 

     

6. Pengawas telah mencegah terjadinya penyelewengan.      

Sumber: Suryandari (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawaban yang disediakan : 

SE : Sangat Efektif   TE : Tidak Efektif 

E : Efektif    STE : Sangat Tidak Efektif 

R : Ragu-ragu 

 

PERNYATAAN SE E R TE STE 

 

FUNGSI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

     

1. Selama ini struktur organisasi koperasi dapat memisahkan 

tanggung jawab fungsional secara tepat 

     

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam 

memberikan perlindungan terhadap kekayaan, hutang, 

pendapatan dan biaya 

     

      3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagian koperasi 

terlaksana praktek yang sehat 

     

4. Mutu pengurus koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya      

5. Keefektifan anggaran atau budget koperasi      

6. Efektivitas laporan yang tersedia untuk kepentingan per 

bagian internal koperasi 

      7. Tindakan protektif dan konstruktif dalam pengendalian 

internal koperasi bagi kepentingan manajemen  

     

Sumber: Mulyadi (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUESIONER  

KESEJAHTERAAN ANGGOTA 

 

Jawaban yang disediakan : 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 

S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu-ragu 

 

PERNYATAAN SS S R TS STS 

1. SHU yang dibagikan kepada anggota sesuai dengan kontribusi 

anggota pada koperasi. 

     

2. Jumlah SHU yang dibagikan kepada anggota meningkat dari 

tahun ke tahun. 

     

3. SHU yang dibagikan secara tidak langsung meningkatkan 

pendapatan anggota. 

     

4. Kebutuhan pokok anggota tersedia dalam koperasi      

5. Harga barang yang dijual di koperasi relatif lebih murah 

dibandingkan di tempat lain. 

     

6. Kualitas kehidupan anggota meningkat setelah menjadi 

anggota koperasi. 

     

7. Informasi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan 

mengenai koperasi berguna bagi anggota. 

     

Sumber: Suryandari (2005) 
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