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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia memiliki tiga sektor ekonomi untuk melaksanakan 

berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian. Ketiga sektor 

tersebut adalah sektor negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Di dalam 

Undang-undang tahun 1945 Pasal 1 No. 25 / 1992 tentang perkoperasian 

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berlandaskan atas asas kekeluargaan. Koperasi bukanlah sekumpulan 

modal usaha untuk mencari keuntungan semata, melainkan koperasi 

dibentuk untuk memenuhi segala kebutuhan anggotanya. 

Koperasi merupakan salah satu sektor kekuatan ekonomi yang 

diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia yang berkembang 

dari bawah berubah menjadi badan usaha lainnya, seperti Koperasi Unit 

Desa (KUD), Koperasi KPRI (KKPRI), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan 

berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya baik sebagai produsen 

maupun konsumen. 
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Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan 

perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Koperasi 

mempunyai peranan luas untuk melaksanakan pembangunan, sebagai 

wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat yang dapat 

memberikan keseimbangan, peranan sumbangan terhadap tatanan 

perekonomian Nasional sehingga apa yang jadi cita-cita Bangsa Indonesia 

dapat tercapai. 

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, salah satunya 

adalah koperasi karyawan (KOPKAR) koperasi yang didirikan oleh 

karyawan, memiliki badan hukun sendiri, kewenangan sendiri untuk 

mengatur dirinya, tidak mempunyai hubungan organisasi yang bersifat 

profesi apapun dan rapat anggota yang merupakan forum kekuasaan 

tertinggi. Koperasi karyawan merupakan suatu badan usaha yang didirikan 

oleh karyawan dan untuk karyawan dengan tujuan mensejahterahkan 

anggotanya dengan menjalankan unit usahanya diantaranya pertokoan, 

usaha simpan pinjam dan bentuk kegiatan usaha lainnya.  

Untuk mencapai tujuan tersebut 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 perencanaan, pertimbangan, 

pengawasan dan evaluasi kegiatan yang akan dan harus diperbaiki dimasa 
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mendatang. Laporan keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, jika data tersebut diperbandingkan untuk 2 (dua) periode 

atau lebih dan di analisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang 

mendukung keputusan yang akan diambil. 

Laporan keuangan merupakan bagian dari sistem laporan keuangan 

koperasi. Laporan 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), Du Pont System dan SK 

Menteri Koperasi Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

Terkait dengan kinerja koperasi karyawan kemampuan dan 

pengetahuan dalam mengelola koperasi diperlukan untuk menciptakan 

kondisi koperasi yang dinamis, dalam arti hubungan yang erat dan 

seimbang antara koperasi sebagai unit pelayanan dengan peningkatan 

partisipasi anggota sebagai tujuan organisasi dapat benar-benar tercapai. 

Koperasi Karyawan PDAM "Tirta Dharma" ini merupakan koperasi yang 

berguna untuk menunjang kegiatan operasional, namun tahun demi tahun 
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memiliki perkembangan yang cukup. Jenis usaha tidak hanya simpan 

pinjam bagi anggotanya dan pertokoan, tapi juga usaha-usaha jasa lainnya 

seperti koperasi menambah bidang usaha penerimaan pembayaran listrik, 

telepon, Speedy dan penjualan pulsa untuk meningkatkan pendapatan. 

Berikut adalah data SHU Koperasi Karyawan PDAM “Tirta Dharma” 

Kota Probolinggo dapat di lihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Laporan Modal Sendiri dan SHU dari 2009-2011 
Tahun Modal % Sisa hasil Usaha 

(SHU)  
% 

2009 Rp.371.891.998,78 - Rp.50.199.760.00 - 
2010 Rp.453.613.714,56 21,97% Rp.41.402.074.87 -17,52% 
2011 Rp.577.924.443,53 27,40% Rp.88.230.201.97 11,31% 

        Sumber: Data Keuangan Koperasi Karyawan PDAM “Tirta Dharma” 

Hasil laporan keuangan Koperasi Karyawan “Tirta Dharma” Kota 

Probolinggo dari tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa modal selama tiga 

tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 modal mengalami 

peningkatan sebesar 21,97% dibandingkan pada tahun 2009, sedangkan 

pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 27,40%. SHU selama 

tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 mengalami 

penurunan sebesar 17,52%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami 

peningkatan sebesar 11,31%. 

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaiaan pelaksanaan 

kegiatan keuangan. Maka perlu dilakukan analisis untuk menghitung 

kinerja keuangan sebagai alat pengambilan keputusan. Analisis untuk 

mengetahui kinerja keuangan koperasi dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, salah satunya adalah metode analisis yang mengacu pada 
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peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor : 

14/Per/M.KUKM/XII/2009.  

Analisis kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui 

keadaan atau prospek Koperasi Karyawan PDAM “Tirta Dharma” Kota 

Probolinggo dimasa mendatang yang lebih baik. Analisis juga digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja atau keberhasilan manajemen dalam 

mengelola koperasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti 

memilih judul Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan PDAM 

“Tirta Dharma” Kota Probolinggo. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan permasalahan tentang “Bagaimana kinerja keuangan 

Koperasi Karyawan PDAM “Tirta Dharma” Kota Probolinggo?” 

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 serta mengacu pada peraturan menteri 

negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 

14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan pada Koperasi Karyawan PDAM “Tirta Dharma” Kota 

Probolinggo. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Manajemen Koperasi Karyawan PDAM “Tirta Dharma” 

Diharapkan bisa memberikan informasi tentang keadaan keuangan, 

dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dimasa yang 

akan datang. 

b. Bagi Anggota Koperasi Karyawan PDAM “Tirta Dharma” 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota untuk 

mengetahui kinerja keuangan koperasi sebagai bahan evaluasi 

dalam forum rapat anggota. 

c. Bagi Dinas Koperasi  

Diharapkan dapat dijadikan input yang bermanfaat untuk 

pengelolaan dan pengembangan koperasi yang ada. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau 

informasi yang bermanfaat untuk penyusunan penelitian di masa 

mendatang. 

 

 


