
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kegiatan investasi pada dasarnya dilakukan untuk memaksimalkan 

potensi yang dimiliki oleh suatu perusahaan sehingga mampu meningkatkan 

aktivitas operasional sehingga tujuan perusahana dapat tercapai sesuai dengan 

ketentuan. Investasi adalah : “ Sebagai penggunaan modal untuk menciptakan 

uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun mendapatkan 

perolehan modal”. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (di 

mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke 

investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari 

keberhasilan pekerjaannya.(Warsono, 2001:1). Kenyataan tersebut dapat 

menunjukkan bahwa pada dasarnya investasi dilakukan untuk memberikan 

jaminan bahwa aktivitas penanaman modal telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dan harapan pemilik usaha. 

Upaya untuk memberikan jaminan agar investasi yang dilakukan tidak 

merugikan maka diperlukan suatu studi kelayakan sehingga investasi yang 

dilakukan benar-benar dapat memberikan keuntungan secara maksimal. Studi 

kelayakan yang dilakukan akan memberikan suatu pedoman bagi pemilik untuk 

menetapkan kebijakan secara tepat sehingga usaha yang dilakukan dapat 

memberikan hasil sesuai dengan harapan. Menurut Nitisemito dan Burhan 
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(2004:1) adalah : “Pada hakikatnya adalah suatu metode penjajakan dari suatu 

gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut 

dilaksanakan”.  

Sebagai salah satu sektor perekonomian koperasi ditempatkan sebagai 

badan usaha yang diharapkan dapat menangani masalah-masalah ekonomi 

bangsa. Koperasi juga dapat menciptakan usaha rakyat yang berdasarkan pada 

tradisi hidup bangsa yang dikenal dengan istilah gotong royong dan kekeluargaan, 

sehingga terciptanya demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran 

rakyat. Dalam demokrasi tersebut terdapat tiga sektor penting sebagai pelaku 

dalam tata ekonomi nasional, yaitu sektor negara, sektor swasta dan sektor 

koperasi. 

Apabila dibandingkan dengan kedua sektor yang lain koperasi pada 

dasarnya memiliki potensi yang spesifik dalam menciptakan lapangan kerja. 

Koperasi adalah perusahaan yang berdasarkan dan berorientasi pada orang-orang, 

bukan pada modal. Koperasi juga memperkuat skala ekonomi maupun jangkauan 

ekonomi. Dalam kaitannya menciptakan lapangan kerja, melalui berbagai jenis 

koperasi produsen, konsumen, kredit/ simpan pinjam. Berdasarkan pasal 33 UUD 

1945, kehadiran koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk 

mencapai kesejahteraan rakyat dan sebagai alat pendemokrasi ekonomi nasional 

yang memerlukan motivasi dari masyarakat untuk pengembangannya. Dengan 

adanya motivasi dari masyarakat terhadap koperasi berarti masyarakat terutama 

golongan ekonomi lemah benar-benar menyadari bahwa koperasi adalah jalan 



terbaik untuk meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Untuk mencapai perkembangan ekonomi nasional dan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang ekonominya lemah maka pemerintah 

menyalurkan pemberian kredit melalui koperasi. Apabila dikaitkan dengan tujuan 

koperasi maka tujuan yang akan dicapai yaitu menciptakan kemakmuran bagi 

anggota koperasi dengan mengutamakan asas kekekuargaan. 

Pada kenyataannya selama ini koperasi belum mampu memaksimalkan 

kegiatan operasional koperasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan belum dapat 

tercapai secara maksimal. Kondisi tersebut menjadikan pengelola koperasi selalu 

berupaya untuk meningkatkan kinerja koperasi dengan melakukan peningkatan 

kuantitas atau kualitas pengelolaan yang dilakukan. Salah satu rencana  perluasan 

usaha dapat dilakukan oleh koperasi dengan melakukan penambahan aktiva tetap. 

Kegiatan investasi dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan atas pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan oleh koperasi secara efektif dan efisien.  

Penilaian investasi pada suatu koperasi mencakup kegiatan peramalan 

keuangan dan pengendalian keuangan serta berapa jumlah dana yang akan 

diperlukan oleh koperasi dari investor untuk kelangsungan operasi periode 

mendatang. Manajemen keuangan perusahaan dapat memikirkan cara yang 

terbaik untuk bekerja sama dengan investor yang ikut melakukan investasi untuk 

mendanai kebutuhan perusahaan dan pada akhirnya menjadi dasar pengendalian 

efektif keuangan dalam koperasi. 



Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang 

merupakan koperasi yang berdiri atas prakarsa para karyawan dan pensiunan BRI 

Malang Kawi. Dalam perkembangannya koperasi mengalami peningkatan atas 

pencapaian Sisa Hasil Usaha namun tingkat prosentasenya cenderung mengalami 

penurunan apabila dibandingkan total aktiva yang dimiliki koperasi. Kondisi 

tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah aktiva tetap yang relatif besar 

sehingga mengakibatkan tingkat perbandingan antara SHU dengan total aktiva 

cenderung mengalami penurunan.  Peningkatan total aktiva dikarenakan adanya 

peningkatan jumlah investasi pada aktiva tetap. Adapun membuktikan 

perbandingan antara SHU dengan jumlah aktiva tetap yang dimiliki oleh 

Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang maka 

secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah SHU dan Total Aktiva Pada Koperasi 

Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya”  Kota Malang Tahun 2009 

-2011 

Tahun SHU Total Aktiva % Keterangan 

2009 78.651.508 2.183.593.591 3,60% - 

2010 78.906.171 3.668.297.994 2,15% Turun 

2011 80.467.705 5.279.837.154 1,52% Turun 

Sumber: Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang sangat tinggi 

atas total aktiva yang dimiliki oleh koperasi, sehingga mengakibatkan adanya 

penurunan perbandingan antara total aktiva dengan pencapaian SHU. 

Peningkatan total aktiva tersebut dikarenakan  pihak koperasi melakukan 



pengembangan usaha dengan melakukan investasi pada aktiva tetap dalam hal 

ini adalah bangunan atau gedung dan kendaraan yang disewakan untuk kegiatan 

operasional bank BRI. Penambahan jumlah aktiva tetap koperasi tersebut  yaitu 

berupa satu (1) unit ruko dan 2 unit kendaraan. Pelaksanaan investasi atas aktiva 

tetap pada Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang 

tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan usaha yang dilakukan oleh BRI 

Malang. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan suatu analisis atas 

keputusan investasi yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi 

“Artha –Karya” Kota Malang sehingga tidak merugikan koperasi atau layak 

dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan pentingnya keputusan 

yang harus diambil dalam perluasan usaha ini, maka penulis mengambil judul  

“Analisis Keputusan Investasi Pada Aktiva Tetap di Koperasi Karyawan 

BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang” 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang 

dirumuskan adalah: Apakah keputusan investasi pada aktiva tetap yaitu ruko dan 

kendaraan di Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota 

Malang layak? 

F. Batasan Masalah 



Untuk lebih mengarahkan penelitian dan agar permasalahan lebih 

mengarah, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada penambahan 

aktiva tetap yaitu ruko dan kendaraan. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui keputusan kelayakan investasi pada aktiva tetap di 

Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” Kota Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pimpinan Koperasi Karyawan BRI Malang Kawi “Artha –Karya” 

Kota Malang 

 Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan diharapkan dapat digunakan 

oleh koperasi sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam 

mengambil keputusan mengenai penilaian investasi dan perluasan usaha 

di masa mendatang. 

b. Bagi Pengembangan Teori Khususnya Keputusan Aktiva Tetap pada     

Koperasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, 

kajian, referensi, informasi, perbandingan dan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. 

 


