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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang 

diharapkan mampu bertahan dan berdiri tegak terhadap ancaman serta 

goncangan ekonomi  yang terjadi di Indonesia saat ini. Kondisi 

perekonomian yang belum stabil, mengakibatkan berbagai unit-unit usaha 

yang ada di Indonesia mengalami naik turun dalam pertumbuhan usahanya, 

bahkan tidak sedikit unit-unit usaha yang mengalami kebangkrutan. Namun 

demikian, hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh 

koperasi. Koperasi tidak hanya memiliki arti sekumpulan orang-orang yang 

memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggotanya saja, tetapi koperasi dituntut 

untuk berkiprah dalam rangka memperoleh keuntungan optimal (profit 

oriented) yang merupakan bagian integral tata perekonomian Indonesia. 

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam  mewujudkan 

kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri demokratis, kebersamaan, 

kekeluargaan dan keterbukaan. Oleh karena itu koperasi tidak hanya sebagai 

badan  usaha yang dikelola secara kekeluargaan dan kurang profesional, 

namun koperasi dituntut untuk mengelola unit-unit usaha dengan baik 

sehingga koperasi dapat menjalankan serta menumbuhkan perekonomian 

rakyat. Hal ini telah di disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 
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33 ayat (1) yang menjelaskan bahwa bukan kemakmuran orang perseorang 

yang diutamakan melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan 

yang sesuai dengan itu adalah koperasi. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu badan 

usaha yang bergerak dibidang perkoperasian di Indonesia. Koperasi ini 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para 

anggotanya, namun  juga ikut berperan aktif dalam membangun dan 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar, 

sehingga menjadi salah satu jembatan untuk menuju kemakmuran yang sejati. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah badan usaha 

yang didirikan oleh pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. Koperasi ini 

merupakan salah satu koperasi yang ada di Indonesia yang sangat prospektif 

dimasa mendatang, apabila mempunyai kinerja dan jati diri koperasi yang 

baik serta melaksanakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. 

Koperasi memerlukan suatu hasil laporan keuangan yang dapat 

memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam 

koperasi itu sendiri atas perkembangan yang telah dijalankan selama 

beroperasi. Laporan keuangan merupakan salah satu variabel yang 

dibutuhkan untuk menilai kesehatan koperasi. Laporan keuangan yang dibuat 

oleh pihak manajemen sangatlah penting untuk mendapatkan sumber-sumber 

informasi mengenai perkembangan usaha serta sebagai alat untuk 

memberikan pertanggungjawaban dari pihak manajemen koperasi (pengurus 

koperasi) atas kerja yang selama ini dijalankan oleh pihak menajemen yang 
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telah diberi kepercayaan oleh pemilik (anggota koperasi). Informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan akan lebih mudah dipahami bila dilakukan 

suatu analisis, sehingga mempermudah bagi pihak manajemen dan pihak 

yang berkepentingan untuk membacanya.  

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guru Pasirian telah 

berdiri sejak tahun 1978, sehingga koperasi sudah beroperasi selama 34 

tahun. Umur yang sudah dewasa ini menjadikan koperasi sebagai salah satu 

koperasi yang memiliki unit-unit usaha yang mampu untuk mensejahterakan 

anggotanya, namun dalam kenyataannya kesejahteraan anggota tidak tercapai 

secara maksimal. 

Laporan keuangan tahunan KPRI Guru Pasirian mengalami fluktuasi 

dalam menghasilkan laba koperasi, sehingga laba yang dihasilkan oleh 

koperasi akan berdampak pada pembagian SHU. Laporan pembagian SHU 

yang terjadi pada tiga tahun terakhir 2009, 2010 dan 2011 ini mengalami 

perubahan yang tidak terlalu signifikan dalam kenaikan dan penurunannya. 

Berikut adalah data SHU KPRI Guru Pasirian pada tiga tahun terakhir. 

Tabel 1.1  

Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Tahun SHU KPRI (Rp) 

2009 44.056.615 

2010 43.536.099 

2011 44.853.255 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan 2009 

- 2011 KPRI Guru Pasirian 

 

Laporan SHU diatas memberikan informasi bahwa pada tiga tahun 

terakhir koperasi mengalami fluktuasi dalam menghasilkan SHU, sehingga 
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dengan terjadinya perubahan di setiap tahunnya, maka akan mengakibatkan 

perkembangan koperasi yang lambat dan koperasi tidak dapat bersaing 

dengan lembaga keuangan lainnya. Melihat hasil laporan SHU tahunan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guru Pasirian diatas maka 

penulis bermaksud untuk meneliti kinerja koperasi dengan mengunakan suatu 

alat analisis CAMEL’S yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, 

sehingga kesehatan koperasi dapat diukur dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan diatas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masalah 

yang dihadapi oleh koperasi dapat terselesaikan. 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis menyusun penelitian 

ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Guru Pasirian” di kecamatan Pasirian, Kabupaten 

Lumajang. 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa masalah yang menjadi objek penelitian dapat 

dirumuskan menjadi “Bagaimana kinerja keuangan KPRI Guru Pasirian ?” 

 

C.   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah agar tidak meluas 

pada kasus yang tidak diharapkan, antara lain: 



5 
 

 
 

1. Pembatasan dilakukan pada laporan keuangan tahunan KPRI Guru 

Pasirian yang berakhir pada periode 31 Desember 2009 sampai pada 

periode 31 Desember 2011. 

2. Alat analisis yang mengukur kinerja keuangan KPRI digunkan analisis 

CAMEL’S sesuai peraturan Menteri Negara Koperasi  dan Usaha Kecil 

dan Menengah nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

 

D.   Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kinerja keuangan KPRI Guru Pasirian periode 31 

Desember 2009 sampai pada 31 Desember 2011. 

 

E.   Manfaat Penelitian  

1. Bagi Manajemen KPRI Guru Pasirian 

Dalam penelitian ini diharapkan  dapat digunakan sebagai masukan atau 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan 

keuangan dimasa mendatang. 

2. Bagi anggota KPRI Guru Pasirian 

Dalam penelitian ini diharapkan adanya peningkatan partisipasi 

kerjasama antara koperasi dengan anggota koperasi, sehingga 

kemakmuran dan kesejahteraan dapat tercapai dengan mudah. 
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3. Bagi pengawas KPRI Guru Pasirian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai pertimbangan bagi 

pengawas koperasi untuk memberikan masukan atau rekomendasi 

terhadap koperasi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 

peneliti selanjutkan serta sebagai acuan pengembangan penelitian yang 

berkaitan dengan  analisis kinerja keuangan koperasi. 

 


