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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

asas-asas kekeluargaan dan koperasi adalah suatu bangunan usaha sesuai 

dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Perekonomian Indonesia yang 

berdasar atas azas demokrasi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu perekonomian Indonesia 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bentuk yang 

sesuai adalah koperasi sebagai lembaga kerakyatan yang bersifat sosial. 

Koperasi merupakan peranan yang cukup penting dalam perekonomian 

Indonesia sehingga pemerintah memberi peluang yang cukup besar kepada 

pihak swasta untuk terbentuknya koperasi-koperasi baru.  

Keadaan koperasi simpan pinjam di Indonesia akhir-akhir ini memang 

cukup sulit. Banyak koperasi dalam proses kuat dan menguntungkan, namun 

lebih banyak lagi yang berada dalam kondisi lemah dan sangat tergantung 

dana dari pemerintah. Untuk menuju keadaan yang lebih baik mungkin 

diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta membentuk asuransi deposan, 

akan tetapi kecenderungan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya otonomi 

daerah, banyak koperasi simpan pinjam yang tidak lagi melaporkan kegiatan 
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mereka dan tidak ada mekanisme yang bisa memaksa mereka untuk 

melakukan hal tersebut. 

Keadaan umum koperasi di Kota Batu  pada saat ini berjumlah 139 unit 

koperasi, dengan berbagai kegiatan unit usaha antara lain; pertanian, 

pertokoan, peternakan/ pasteurisasi susu, simpan pinjam, unit angkutan. Dari 

139 Koperasi yang terdaftar 90 koperasi masih aktif, 45 koperasi tidak aktif, 

dan 4 koperasi yang baru berdiri. (www.koperindag-kotabatu.com). 

Koperasi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dalam kegiatan 

usahanya. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah manajemen yang 

tepat salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan. Dalam 

pengambilan keputusan ini pihak manajemen dapat memanfaatkan laporan 

keuangan perusahaan yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa.  

Laporan keuangan adalah instrumen yang tepat untuk dijadikan bahan 

analisa kinerja koperasi dari tahun ke tahun berikutnya, karena didalam 

laporan keuangan terdapat informasi yang penting seperti sumber daya 

perusahaan, kewajiban atau hutang dan kekayaan pemilik. Dalam laporan 

keuangan juga mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai selama satu 

periode tertentu. Dalam mengadakan analisa dan evaluasi terhadap laporan 

keuangan akan dapat diketahui keadaan keuangan perusahaan juga 

http://www.kotamalang.go.id/
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perkembangan keuangannya. Disamping itu juga dapat diketahui kelemahan-

kelemahan yang masih ada.   

Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan 

pertanggungjawaban pengurus yang juga merupakan bagian dari sistem 

pelaporan keuangan. Dalam kegiatan usaha koperasi agar berkembang 

dengan baik dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 

neraca dan laba rugi.  

Analisa laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan 

indikator-indikator yang penting dalam keadaan keuangan perusahaan, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Indikator-indikator keuangan yang merupakan rasio-rasio juga 

dapat dipakai untuk menilai kinerja keuangan dalam perusahaan yaitu dengan 

menggunakan sistem standar rasio yang telah ditetapkan. Sedangkan rasio itu 

sendiri merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut 

untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang lain dari suatu 

laporan keuangan. Dalam hal ini produk keputusan yang diambil dan 

dihasilkan akan tepat pada sasaran yang pada akhirnya akan membawa 

koperasi pada tujuan yang hendak dicapai. Pada garis besarnya analisa 

laporan keuangan dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu atau rasio-

rasio tertentu dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja sebuah 

koperasi.  

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari 

aktivitas dari para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja 
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samanya, memiliki kegairahan kerja dan mentaati ketentuan serta garis-garis 

kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Dengan demikian usaha 

meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri.  

Analisis laporan keuangan suatu perusahaan atau badan usaha lain 

dilakukan sesuai dengan kondisi perusahaan atau badan usaha lain tersebut, 

karena tidak semua analisis laporan keuangan dapat diterapkan pada semua 

perusahaan atau badan usaha lain. Alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur kinerja koperasi pada saat ini telah berkembang dengan 

menggunakan SK Kementrian Koperasi pada tahun 2009 yang terdiri dari 

beberapa aspek yaitu Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, 

Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, serta Jatidiri koperasi. 

KUD BATU unit Simpan Pinjam adalah salah satu contoh Koperasi  

yang ada di Kota Batu. Wilayah operasional KUD BATU meliputi Kota Batu 

dan Kecamatan Batu, sehingga mampu menjangkau para pengusaha kecil baik 

di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

jumlah nasabah KUD BATU yang hampir 50% berasal dari wilayah 

Kecamatan, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. 

Kebutuhan masyarakat akan pentingnya peminjaman dana sangat 

tertunjang dengan adanya KUD BATU terutama dari unit simpan pinjam. Unit 

simpan pinjam diharapkan dapat membantu anggota dan dilihat dari 

perkembangan usahanya semakin meningkat dari tahun ke tahun. KUD BATU 

merupakan koperasi tertua yang masih bertahan sampai saat ini, maka penulis 
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ingin melakukan penelitian tentang kinerja keuangan KUD BATU unit simpan 

pinjam.   

Penelitian ini akan dilakukan di KUD BATU unit simpan pinjam karena 

mayoritas masyarakat Kota Batu memiliki mata pencaharian sebagai petani 

dan peternak. Maka, sebagian besar masyarakat Kota Batu sangat 

mempercayakan KUD BATU sebagai sarana untuk mengembangkan usaha 

pertanian maupun peternakan mereka, yaitu melalui unit simpan pinjam yang 

di berikan oleh KUD BATU.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dan pentingnya analisis kinerja 

keuangan bagi perkembangan usaha koperasi, maka penulis memilih judul  

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) 

Bebarengan Anggayuh Tentreme Urip” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kinerja keuangan KUD 

BATU Unit Simpan Pinjam? 

 

 

C.  Batasan Masalah 

Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan KUD Batu 

unit simpan pinjam dibatasi pada Surat Keputusan Mentrei negara tentang 

koperasi dan usaha kecil menengah no 14/per/m.kukm/XII/2009 dan Laporan 

Keuangan tahun 2007,2008, 2009, dan 2010. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan KUD BATU Unit 

Simpan Pinjam. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pengurus Koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan alternatif untuk membantu dalam perencanaan yang tepat 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

b. Bagi Manager Koperasi. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengambilan kebijakan untuk perkembangan koperasi kedepannya. 

c. Bagi Anggota Koperasi. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memberikan gambaran sejauh mana perkembangan koperasi dari segi 

keuangan maupun usahanya untuk anggota maupun pihak eksternal. 

d. Bagi peneliti selanjutnya. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang 

mempunyai pandangan yang sama untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 


