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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. 

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, 

karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi.  

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka 

dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. 

Untuk menentukan kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran 

kinerja adalah untuk memonitor kinerja bisnis dan mendiagnosa penyebab 

dari masalah. Fungsi utama dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk 

mengontrol operasi dalam organisasi. Dalam model umpan balik tradisional, 

para manajer mengatur kinerja dengan monitoring output dan kemudian 

menyesuaikan input untuk mencapai suatu target dibanding mengendalikan 
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suatu tugas dengan mempertimbangkan semua elemen data yang diperlukan 

untuk menguraikan status dari sistem. 

Penilaian kinerja dilakukan pada semua perusahaan, dalam hal ini 

koperasi juga melakukan penilaian kinerja.  Koperasi melandaskan kegiatan 

berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prisip 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut 

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 bahwa koperasi memiliki fungsi 

dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan 

perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa 

berorganisasi bagi pelajar bangsa. 

Tujuan utama kegiatan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena koperasi 

dipandang sebagai soko guru Indonesia yang berkembang dari bawah 

berubah menjadi badan usaha lainnya, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP), dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi 

menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya baik 

sebagai produsen maupun konsumen. 

 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu 

jenis koperasi di Indonesia. KPRI berperan dalam membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya 
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yaitu pegawai negeri sipil (PNS) 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. 

Pada saat ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia kurang 

mendapatkan perhatian terhadap pembangunannya karena kurang 

memperlihatkan kinerja dan citra yang lebih baik dari masa ke masa. 

Pembangunan sendiri adalah suatu proses yang harus berkelanjutan dan 

bersistem. Padahal Koperasi Pegawai Repubik Indonesia (KPRI) sangat 

prospektif dimasa mendatang jika koperasi mempunyai jati diri, 

melaksanakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi dalam organisasi dan 

usahanya. 

KPRI Pemda Kabupaten Malang merupakan lembaga pemerintah 

yang terbentuk berdasarkan peraturan Bupati yang merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah bidang koperasi. Koperasi ini mempunyai visi 

menjadi pelaku utama dalam perekonomian Kabupaten Malang yang 

bertumpu pada mekanisme yang berkeadilan dan menjadi fasilitator yang 

memiliki kompetensi yang tinggi.  

Dalam melakukan usaha atau aktifitasnya, maka koperasi tidak 

terlepas dari pelaporan dan pembukuan / akuntansi. Pengurus harus 

memperhatikan dan mengelola dengan baik semua pelaporan khususnya 

pelaporan keuangan. Laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk 
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perencanaan, pertimbangan, pengawasan dan evaluasi kegiatan yang akan 

dan harus diperbaiki dimasa mendatang. 

Kinerja keuangan koperasi dapat dilakukan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari 

sistem laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan biasanya meliputi 

neraca dan laporan laba rugi yang disajikan secara komperatif. Dalam 

laporan keuangan tersebut dapat diketahui kinerja keuangan koperasi dalam 

beroperasi dan dapat pula sebagai alat komunikasi antara aktivitas suatu 

koperasi dengan pihak-pihak diluar pengurus koperasi. 

Konsep analisis rasio merupakan suatu alat ukur yang digunakan 

sebagai pengukuran kinerja keuangan, diantaranya adalah analisis rasio, 

analisis nilai tambah pasar (Market Value Added/ MVA), analisis nilai 

tambah ekonomis (Economic Value Added / EVA) dan Balance Score Card/ 

BSC, Analisis Capital Asset, Management, Equity, and Liquidity (CAMEL) 

dan Du Pont System. Dalam hal ini koperasi mempunyai standard sendir 

melalui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 

Indonesia mengeluarkan standard penilaian kesehatan koperasi 

menggunakan SK menteri Koperasi Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka peneliti memilih judul 

“Analisis Kinerja Keuangan KPRI Pemda Kabupaten Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dirumuskan masalah tentang “Bagaimana kinerja 

keuangan KPRI PEMDA Kabupaten Malang?” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat untuk lebih mengarahkan pembahasan agar 

tidak terjadi perluasan dan lebih terfokus sesuai dengan ruang lingkup 

pembahasan. Penulis membatasi pada data yang digunakan yaitu data 

laporan keuangan tahun 2009-2011. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan pada KPRI Pemda Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Manajemen / Pengurus Koperasi 

Diharapkan bisa memberikan informasi tentang keadaan keuangan, 

sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dimasa yang akan datang dan evaluasi keadaan keuangan 

koperasi. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau informasi 

yang bermanfaat untuk penyusunan penelitian yang selanjutnya 

dengan topik yang sama. 

 

 


