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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Koperasi memiliki peranan yang cukup penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada anggotanya. 

Untuk itu koperasi harus menjalankan usahanya dalam kondisi yang sehat, 

profesional, dan menerapkan manajemen usaha yang benar. Koperasi 

terdiri atas produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan 

menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang 

disumbangkan oleh anggota. 

Koperasi dibentuk bukan karena mencari keuntungan semata tetapi 

untuk memenuhi keperluan anggotanya. Koperasi merupakan badan usaha 

yang sesuai dengan demokrasi eknomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu koperasi perlu dibina secara 

profesional baik dalam  bidang organisasi maupun bidang usahanya, dan 

koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang cukup berkembang 

pesat pada saat ini, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan 

koperasi disetiap daerah.  

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saat ini koperasi sudah 

banyak mengembangkan usahanya dimana-mana sehingga terjadi 
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persaingan diantara koperasi tersebut. Untuk mengantisipasi persaingan 

antar koperasi maupun badan usaha lainnya, diperlukan suatu sistem 

pengolahan dan manajemen koperasi yang baik.  

Kinerja pada dasarnya suatu bentuk pencapaian dari segala bentuk 

aktivitas yang dilakukan oleh koperasi, sehingga dapat ditentukan tingkat 

efektivitas usaha yang dilakukan. Melalui analisis kinerja maka dapat 

ditentukan besarnya jaminan yang diberikan pihak manajemen koperasi 

dalam meningkatkan pencapaian tujuan dalam hal ini mengenai 

meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Untuk mengukur kinerja 

koperasi tersebut perlu perhitungan yang menggunakan analisis laporan 

keuangan. Aspek keuangan sebagai salah satu sumber daya strategis untuk 

menjalankan usaha kelangsungan hidup koperasi. Selain itu dapat 

menentukan berbagai kemungkinan perolehan sumber dana dengan biaya 

relatif murah, serta untuk membiayai berbagai kegiatan sesuai dengan 

prioritas yang telah dilakukan.  Analisis rasio merupakan suatu alat untuk 

mengukur apakah unit usaha tersebut likuid dalam menjalankan usahanya. 

Alat analisis rasionya yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, 

rasio profitabilitas. 

Kinerja koperasi merupakan gambaran kondisi keuangan pada 

periode tertentu, kinerja keuangan koperasi sangat penting bagi berbagai 

pihak seperti kreditur, analis, konsultan, pialang, pemerintah dan pihak 

manajemen sendiri guna memberikan gambaran keadaan yang nyata 

mengenai prestasi yang dicapai oleh koperasi. Penilaian kinerja 
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merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, 

bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standart dan kriteria 

yang sudah ditetapkan. 

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam perusahaan atau koperasi. Selain digunakan untuk 

menilai keberhasilan suatu perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam 

perusahaan, misalnya untuk tingkat gaji karyawan yang dalam koperasi 

digunakan untuk menghitung nilai SHU. Pihak manajemen juga dapat 

menggunakan pengukuran kinerja sebagai alat untuk mengevaluasi pada 

periode lalu. 

Analisis kinerja keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh perkembangan usaha antar koperasi tersebut dari tahun 

ketahun, dan efektifitas pengelolaan koperasi, dengan diketahui tingkat 

perubahan keuangan baik modal, laba, maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) 

yang dibagikan, sehingga dapat mengetahui kondisi atau prospek koperasi 

dimasa mendatang. Analisis kinerja keuangan yang digunakan untuk 

menilai prestasi manajemen dalam mengelola usaha koperasi tersebut. 

Melalui analisis terhadap kinerja maka dengan sendirinya akan diketahui 

secara menyeluruh atas upaya koperasi untuk memanfaatkan berbagai 

bentuk sumber daya yang dimiliki baik finansial maupun non finansial 

koperasi. Analisis kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar atau 
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pedoman pengambilan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen 

koperasi. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu 

jenis koperasi di Indonesia. KPRI berperan dalam membangun potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya yaitu pegawai negeri sipil 

dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial. KPRI juga berperan aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkokoh 

perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 

nasional. 

Berdasarkan laporan keuangan KPRI Brawijaya pada tiga tahun 

terakhir 2009, 2010, 2011 menunjukan bahwa setiap tahunnya mengalami 

kenaikan SHU (Sisa Hasil Usaha) namun demikian peningkatan SHU 

tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan yang diperoleh 

koperasi. Berikut adalah data SHU dan pendapatan pada KPRI Brawijaya 

tahun 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Data SHU (Sisa Hasil Usaha) dan Pendapatan KPRI 
Brawijaya Tahun 2009 -2011 

Tahun SHU KPRI 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

2009 295.324.465 6.395.497.977  
2010 448.946.988 5.887.239.692 
2011 492.551.760 5.760.028.287 

Sumber: Laporan Keuangan KPRI Brawijaya 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah Sisa 

Hasil Usaha yang diberikan kepada anggota, kondisi tersebut dikarenakan 

pada periode tersebut tingkat partisipasi anggota koperasi tinggi sehingga 
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secara langsung jumah SHU yang diterima mengalami peningkatan. 

Namun demikian apabila ditinjau dari segi pendapatan menunjukkan 

bahwa adanya jumlah yang mengalami penurunan, kondisi tersebut 

disebabkan pada periode tersebut koperasi berusaha menutup biaya 

operasional koperasi yang dikeranakan banyaknya piutang yang berasal 

dari anggota yang belum tertagih. Kondisi tersebut menjadikan penurunan 

atas pendapatan yang diperoleh oleh koperasi dan tidak terdapat 

keseimbangan antara jumlah pendapatan dengan SHU yang diberikan 

kepada anggota. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka apabila pihak manajemen 

koperasi tidak mampu melakukan pengendalian atas kinerja koperasi 

terkait dengan upaya peningkatan pendapatan maka dengan sendirinya 

aktivitas koperasi tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan koperasi tersebut 

membutuhan berbagai pertimbangan, penghitungan, serta analisis yang 

cukup matang untuk memastikan tingkat resiko dan pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta bisa mengetahui 

dan membandingkan bagaimana kondisi kinerja keuangan koperasi 

tersebut. 

Pengukuran atas kinerja keuangan KPRI Brawijaya dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengamnbilan kebijakan terkait dengan 

upaya peningkatan pencapaian tujuan yaitu dengan memaksimalkan 

pencapaian. Melalui penilaian kinerja koperasi maka pihak manajemen 
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dapat secara tepat untuk menentukan langkah-langkah terkait dengan 

upaya untuk memaksimalkan tujuan koperasi. Berdasarkan uraian yang 

telah dipaparkan, serta mengingat pentingnya kinerja keuangan bagi 

berkembangnya usaha koperasi, maka penulis memilih judul “ Analisis 

Kinerja Keuangan Koperasi pada KPRI Universitas Negeri Brawijaya” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana kinerja keuangan KPRI Universitas Brawijaya Negeri Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka penelitian lebih dibatasi oleh beberapa batasan 

masalah : 

1. Penelitian mengenai analisis kinerja tahunan 

2. Penelitian dilakukan dengan dengan menggunakan laporan keuangan 

tahun 2009-2011 

3. Alat analisis data menggunakan Peraturan Mentri Negara Koperasi dan 

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

4. Analisis yang dilakukan hanya dilakukan pada unit simpan pinjam 

koperasi. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui kinerja keuangan KPRI Univ. Brawijaya 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi Mananjemen KPRI Universitas Brawijaya Malang, penelitian 

ini dapat dijadikan pedoman dalam hal pengambilan keputusan 

keuangan. 

b. Bagi anggota KPRI Universitas Brawijaya Malang 

Penelitian ini diharapkan agar anggota meningkatkan 

partisipasinya demi kelancaran kinerja koperasi tersebut. 

c. Bagi peneliti selanjutanya 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya. 

 


