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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di 

Indonesia. Koperasi bergerak dalam bidang perekonomian yang 

beranggotakan orang-orang berekonomi sedang dan bergabung secara sukarela 

serta atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha. Tujuan 

dari usaha tersebut yaitu untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan para anggotanya. Pada dasarnya peranan koperasi yaitu untuk 

menunjang perekonomian para anggota. Koperasi merupakan organisasi 

ekonomi yang berjiwa sosial dan berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi 

yang bertujuan meningkatkan untuk kesejahteraan rakyat dan memperkokoh 

ekonomi Indonesia.  

Koperasi di negara-negara berkembang pada umumnya tidak 

memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bertahap serta meningkatkan 

efisiensi ekonominya agar sejajar dengan para pesaing swasta utama dan 

lembaga ekonomi pemerintah lainnya. Koperasi terus berusaha untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota koperasi itu 

sendiri, secara tidak langsung ini membuktikan keberadaan koperasi dalam 

persaingan ekonomi. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, koperasi harus berusaha 

memperoleh laba yang diharapkan guna mempertahankan kegiatannya, 
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dengan menggunakan sumber modal yang ada sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. Namun terlepas dari tujuan tersebut, koperasi juga harus mampu 

mengendalikan modalnya secara efektif dan efesien, sehingga menimbulkan 

adanya keseimbangan dalam meningkatkan produktivitas koperasi. 

(www.depkop.go.id) 

Pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian perlu 

melakukan suatu analisis  untuk mengetahui ada tidaknya kemajuan dan 

perkembangan dari perkoperasian yang mereka kelola. Salah satu cara dalam 

melakukan analisis tersebut dengan melakukan  evaluasi kinerja keuangan 

pada koperasi yang bersangkutan. Tujuan evaluasi kinerja ini berguna bagi 

koperasi dalam menjalankan operasinya apakah telah sesuai dengan rencana 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis 

laporan keuangan. Data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah neraca 

dan laporan laba rugi perusahaan. Analisis lapoaran keuangan meliputi rasio 

likuiditas,  rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Berdasarkan analisis data 

dari laporan keuangan akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari 

perusahaanya serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. 

Hasil analisis historis tersebut sangat penting artinya baik perbaikan 

penyusutan rencana yang dilakukan diwaktu yang akan datang. Setelah 

mengetahui kelemahan – kelemahan yang dimiliki dapat digunakan untuk 

menyusun rencana untuk tahun-tahun yang akan datang sehingga kelemahan – 

kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Hasil –hasil yang sudah dianggap cukup 
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baik dimasa lampau harus dipertahankan dan tingkatkan untuk masa-masa 

yang akan datang. 

Penilaian atas kinerja koperasi digunakan untuk menilai baik atau 

buruknya suatu kinerja koperasi diperlukan ukuran yang dapat dijadikan 

perbandingan. Melalui analisis kinerja koperasi dapat digunakan pihak oleh 

manajemen sebagai dasar dalam penentuan kebijakan terkait upaya 

peningkatan sisa hasil usaha. Penilaian atas kinerja koperasi bagi anggota 

yaitu untuk memberikan penilaian apakah pengurus telah melakukan 

pengelolaan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

ditetapkan. 

Ukuran perbandingan yang digunakan adalah kinerja manajemen 

sebelumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen adalah dengan mengukur kinerja keuangannya yaitu melalui 

analisis rasio keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. 

Demikian pula untuk mengukur kinerja koperasi, dimana rasio keuangan juga 

mencerminkan atas kondisi kinerja keuangan yang telah dicapai oleh koperasi 

secara umum. 

Primer Koperasi Kepolisian RI Resort Bojonegoro seperti halnya 

koperasi lain juga memerlukan pengukuran terhadap kinerja keuangannya, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan dari koperasi itu sendiri. 

Primer Koperasi Kepolisian RI Resort Bojonegoro memiliki unit usaha yang 

meliputi usaha unit toko, unit simpan pinjam dan fotocopy. Unit usaha toko 

yaitu dalam hal ini memberikan pelayanan pada barang-barang keperluan 
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rumah tangga, ATK, perlengkapan gampol, elektronik dan sembilan bahan 

pokok. Adapun untuk unit simpan pinjam memberikan pelayanan simpan 

pinjam setiap bulannya dapat melayani antara Rp. 500.000.000,- sampai 

dengan Rp.600.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian maksimal 18 

kali, dengan pembayaran melalui potong gaji dan penetapan bunga maksimal 

2%. Dalam proses pengukuran kinerja keuangan koperasi maka ditunjang dari 

kinerja masing-masing divisi. Sisa hasil usaha dari koperasi (KPRI) ”IMBAS” 

mulai tahun 2009 sampai 2011 tiap tahunnya mengalami perubahan yakni 

pada tahun pertama mengalami peningkatan, pada tahun kedua mengalami 

penurunan dan secara lengkap sisa hasil usaha dari koperasi (KPRI) ”IMBAS” 

dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Perkembangan SHU Pada Primer Koperasi Kepolisian RI  

Resort Bojonegoro 

Tahun SHU (Rp) Selisih (Rp) % 

2009 74.898.220 - - 

2010 186.919.719 112.021.499 149,56% 

2011 198.132.419 11.212.700 5,99% 

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Primer Koperasi Kepolisian RI 

Resort Bojonegoro 

 

Berdasarkan tabel 1.1 nilai SHU pada Primer Koperasi Kepolisian RI 

Resort Bojonegoro mengalami kenaikan pada tahun pertama dan pada tahun  

kedua mengalami penurunan prosentase. Pengukuran kinerja Primer Koperasi 

Kepolisian RI Resort Bojonegoro tidak hanya dilihat pada perkembangan 

SHU saja, namun perlu adanya evaluasi perhitungan terhadap laporan 

keuangan salah satunya dengan analisis rasio tersebut. Hasil perhitungan yang 

diperoleh dapat memberikan gambaran bagi manajemen untuk meningkatkan 
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usahanya agar lebih maju dan berkembang serta dapat bersaing dengan pelaku 

ekonomi yang lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat. Perkembangan modal yang dimiliki Primer Koperasi Kepolisian 

RI Resort Bojonegoro menunjukkan adanya pekembangan mulai tahun 2009 

sampai 2011, yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Perkembangan Modal  Pada Primer Koperasi Kepolisian RI 

Resort Bojonegoro Tahun 2009 Sampai 2011 

Tahun Jumlah(Rp) Selisih (Rp) % 

2009 3.487.728.581 - - 

2010 5.201.762.536 1.714.033.955 49,14% 

2011 6.242.043.027 1.040.280.491 19,99% 

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Primer Koperasi Kepolisian RI 

Resort Bojonegoro 

 

Berdasarkan perkembangan jumlah modal yang dimiliki oleh Primer 

Koperasi Kepolisian RI Resort Bojonegoro menunjukkan adanya tingkat 

prosentase yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

penurunan modal koperasi yang berasal dari kegiatan aktivitas operasionalnya. 

Apabila dilihat komposisi modal yang dimiliki maka dapat diketahui bahwa 

modal sendiri memiliki komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan 

modal yang berasal dari hutang, dengan tingkat prosentase sebesar 53,86% 

modal sendiri dan hutang 46,14%. Selajutnya mengenai perbandingan jumlah 

SHU dengan modal yang dimiliki Primer Koperasi Kepolisian RI Resort 

Bojonegoro secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Perbandingan Antara SHU Dengan Jumlah Modal  Pada  

Primer Koperasi Kepolisian RI Resort Bojonegoro  

Tahun 2009 Sampai 2011 

Tahun SHU (Rp) Jumlah Modal(Rp) % 

2009 74.898.220 - - 

2010 186.919.719 5.201.762.536 3,59% 

2011 198.132.419 6.242.043.027 3,17% 

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Primer Koperasi Kepolisian RI 

Resort Bojonegoro 

Dari hasil perbandingan antara SHU dengan jumlah modal yang 

dimiliki oleh koperasi menunjukkan adanya hasil yang berfluktuasi dan 

cenderung mengalami penurunan pada tahun 2011. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa adanya penurunan atas kemampuan modal yang dimiliki 

oleh koperasi dalam menghasilkan SHU bagi anggota koperasi. Apabila 

dikaitkan dengan pencapaian kinerja, Primer Koperasi Kepolisian RI Resort 

Bojonegoro selama periode tahun 2009 sampai 2011 menunjukkan bahwa 

secara finansial menunjukkan adanya peningkatan. Selain itu pihak koperasi 

juga menetapkan penilaian kinerja juga ditunjukkan dari pelayanan yang 

diberikan kepada anggota, misalnya dalam unit toko akan menetapkan harga 

yang lebih murah serta bunga yang rendah apabila melakukan pembelian 

secara kredit kepada anggota dibandingkan dengan non anggota. Keuntungan 

diluar SHU juga dapat diketahui dari tingkat prosentase bunga pinjaman yang 

ditetapkan kepada anggota. Selama ini pihak koperasi menetapkan pinjaman 

sebesar 2% kepada anggota. 
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Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu: 

“Analisis Kinerja Keuangan Pada Primer Koperasi Kepolisian RI Resort 

Bojonegoro” 

B. Perumusan masalah 

Dari uraian di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana perkembangan kinerja Primer Koperasi Kepolisian RI Resort 

Bojonegoro yang diukur dari masing-maisng unit selama periode 2009-

2011? 

2. Bagaimana keuntungan yang diterima anggota koperasi diluar Sisa Hasil 

Usaha pada Primer Koperasi Kepolisian RI Resort Bojonegoro ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dilakukan penulis agar pembahasan dalam 

penelitian ini tidak meluas adalah terbatas pada permasalahan: 

1. Dalam kurung waktu metode pengamatan digunakan bersifat tahunan  

2. Pedoman penilaian koperasi berprestasi berdasar dari standar dinas koperasi 

dengan metode penilaian secara time series. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yaitu: 

1. Tujuan penelitian: 

a. Mengetahui perkembangan kinerja Primer Koperasi Kepolisian RI 

Resort Bojonegoro yang diukur dari masing-maisng unit selama 

periode 2009-2011. 
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b. Untuk mengetahui keuntungan yang diterima anggota koperasi diluar 

Sisa Hasil Usaha pada Primer Koperasi Kepolisian RI Resort 

Bojonegoro. 

2. Kegunaan penelitian: 

a.   Bagi Manajemen  Primer Koperasi Kepolisian RI Resort Bojonegoro 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif 

pengendalian keputusan strategis berdasarkan informasi kualitatif yang 

akurat untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan tindakan lebih 

lanjut dalam mengatasi masalah yang dihadapi serta bermanfaat untuk 

melakukan perbaikan.  

b. Bagi Anggota Primer Koperasi Kepolisian RI Resort Bojonegoro  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi anggota koperasi sebagai 

wahana memacu motivasi agar meningkatkan kinerja keuangan 

koperasi. Tujuan kinerja disini untuk membuat koperasi dari tahun 

ketahun menjadi lebih baik. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keuangan pada 

khususnya. 

 


