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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di 

Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Koperasi adalah 

Badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, 

beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung 

secara sukarela dan atas dasar hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 

Koperasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam 

perkembangannya. Koperasi berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan 

tuntutan dari pada anggota itu sendiri, serta berdiri untuk  melayani anggota 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran dan tugas dari koperasi itu 

sendiri adalah sebagai sarana meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat 

Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia, serta mewujudkan 

pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, 

membina dan mengembangkan setiap potensi yang ada.  

Berbagai macam jenis koperasi mulai berdiri, khususnya di Kabupaten 

Malang setidaknya ada sekitar 15 jenis koperasi yang hingga kini memiliki 

status aktif. Salah satunya adalah KPRI yang seluruh anggota dan 

pengurusnya adalah dari persatuan pegawai negeri. Luasnya cakupan daerah 

dan banyaknya jumlah pegawai negeri menjadi salah satu sebab semakin 
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banyaknya KPRI yang tumbuh dan berkembang. Terhitung hingga akhir 2012 

ini jumlah KPRI di Kabupaten Malang mencapai jumlah 40 unit.   

Tabel 1.1 Data jumlah KPRI di Kabupaten Malang tahun 2012. 

Kecamatan Jumlah Kecamatan Jumlah 
Klojen 2 unit Karangploso 2 unit 
Bantur 1 unit Gondanglegi 2 unit 
Wagir 1 unit Kalipare 1 unit 

Wonosari 1 unit Pakisaji 1 unit 
Lawang 2 unit Pakis 1 unit 

Kepanjen 12 unit Tumpang 2 unit 
Dampit 1 unit Jabung 1 unit 

Sumberpucung 2 unit Donomulyo 1 unit 
Singosari 3 unit Ampelgading 2 unit 

Poncokusumo 1 unit Dau 1 unit 
Jumlah 26 unit Jumlah 14 unit 

Sumber: http://madeinkabupatenmalang.com diunduh pada 14 November 2012 

Berdasar pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan KPRI 

di Kabupaten Malang semakin banyak dan minat masyarakat terhadap 

eksistensi koperasi pun meningkat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya 

koperasi secara merata pada setiap kecamatan di Kabupaten Malang seperti 

yang tercatat pada tabel diatas. 

Untuk menjaga kondisi ini tetap stabil atau lebih berkembang, perlu 

dilakukan berbagai macam upaya, di antaranya ialah perbaikan mutu SDM, 

penguatan permodalan koperasi oleh anggota dan pemerintah dengan bunga 

kompetitif, visi misi dan tujuan koperasi harus diarahkan dengan baik, 

bantuan diklat dan kewirausahaan bagi koperasi pemula serta sistem 

manajemen keuangan yang profesional. 

Pada dasarnya KPRI memulai usahanya dengan skala kecil atau 

melayani hanya kepada anggota yang terdaftar sebagai pegawai negeri 
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tersebut. Hal ini yang menjadi kemudahan bagi pengurus KPRI dalam 

memberikan pinjaman, karena proses pembayaran angsuran yang langsung 

dapat dipotong dari nominal gaji yang didapatkan oleh pegawai tersebut. 

Hingga kini koperasi pun mengupayakan kegiatan ekonominya agar berjalan 

dengan optimal untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. 

Selama satu dekade terakhir ini, koperasi di wilayah kabupaten Malang 

khususnya koperasi pegawai negeri, yang kini sebutannya berubah menjadi 

KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) mengalami kemajuan 

signifikan. KPRI merupakan badan usaha yang bukan berdasar keuntungan, 

namun harus tetap dikelola seperti badan usaha lainnya, sehingga mampu 

untuk mensejahterakan anggotanya. 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang dijalankannya dalam mencapai tujuan koperasi. 

Penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk memotivasi pengurus dan 

pengelola koperasi dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja penting dilakukan oleh 

pengurus, pengawas dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan mendeteksi 

kinerja keuangan, koperasi dapat mengidentifikasi kondisi keuangannya.  

Manfaat penilaian kinerja bagi koperasi adalah untuk mengelola 

kegiatan operasi secara efektif dan efisien, membantu pengambilan 

keputusan, mengidentifikasi kebutuhan koperasi, menyediakan umpan balik 

bagi seluruh komponen yang berkepentingan dengan koperasi serta 
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membantu merencanakan kegiatan operasional koperasi pada masa 

berikutnya. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Setia” adalah salah satu dari 

sekian banyak koperasi di kabupaten Malang yang bertujuan untuk bersama 

mensejahterakan anggota melalui kegiatan dan unit usaha yang dijalankan 

oleh pengurus dengan dibantu beberapa karyawan. Koperasi yang 

beranggotakan para pegawai negeri ini memiliki anggota sejumlah 342 orang.   

Tabel 1.2 Laporan RAT Koperasi Setia Tutup Buku 2009-2011. 

Komponen Tahun 2009 
(Rp)  

Tahun 2010 
(Rp) 

Tahun 2011 
(Rp) 

Asset 321.600.500 359.250.675 400.966.130 
Modal Sendiri 2.960.268.432 3.724.680.357 3.987.446.232 
Besar Simpanan 2.565.052.575 3.216.900.500 3.925.829.350 
SHU 80.400.000 83.800.000 84.750.000 
Jumlah Anggota 332 orang 346 orang 342orang 

Sumber: Data Koperasi Setia Laporan RAT tahun 2009-2011. 

Pada tabel 1.2 yang tertera diatas menjelaskan dari hasil RAT KPRI 

Setia pada tahun 2009 -2011 yang mana asset dari koperasi mengalami 

peningkatan rata-rata 10% per tahun, serta jumlah besar simpanan anggota 

yang meningkat tajam pada tahun 2010 sebesar 20%. Akan tetapi 

peningkatan nilai asset dan besar simpanan anggota yang besar tidak 

membuat nilai SHU yang diberikan meningkat besar. Rata-rata per tahun 

SHU yang dibagikan meningkat hanya 4%. Hal ini terjadi akibat kurangnya 

partisipasi anggota terhadap kegiatan usaha yang dijalankan KPRI. 

Pengurus KPRI Setia pada umumnya sudah sangat memahami landasan 

pengelolaan koperasi yang pada prinsipnya menyangkut tiga hal utama 
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UUD No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, yakni pertama bertanggung jawab secara penuh untuk 

mengelola dan mengamankan asset kepemilikan anggota, kedua berkewajiban 

mengembangkan kreasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota, 

ketiga wajib mempertahankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata 

kelola kelembagaan. 

Beragam cara mulai diusahakan pengurus untuk lebih meningkatkan 

layanan kepada anggotanya dengan berbagai keputusan dan rencana kerja 

melalui media Rapat Anggota Tahunan (RAT). Salah satu hal yang kini 

dibahas adalah bagaimana KPRI Setia dapat meningkatkan jumlah SHU yang 

diberikan dengan adanya potensi ekonomi yang dimiliki koperasi.  

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setia ini mempunyai beberapa 

unit usaha, antara lain unit usaha penggemukan sapi, unit usaha travel, unit 

usaha fotokopi, unit usaha penyaluran beras serta yang terakhir adalah unit 

simpan pinjam. Untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi tersebut 

membutuhkan beragam pertimbangan, perhitungan dan analisis yang cukup 

matang, sehingga dapat memastikan tingkat risiko atas apa yang telah 

diputuskan oleh pihak-pihak yang berwenang.  

Pentingnya penilaian kinerja bagi Koperasi Setia adalah untuk 

mengukur seberapa besar tingkat kesehatan koperasi, mengevaluasi hasil 

kerja selama kurun waktu tertentu yang kemudian dapat ditetapkan strategi 

yang tepat untuk masa depan. Hal ini dikarenakan analisis kinerja keuangan 

dapat digunakan untuk mengetahui keadaan atau prospek KPRI Setia dimasa 
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mendatang yang lebih baik. Analisis juga digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja atau keberhasilan pengurus dalam mengelola koperasi. 

Manfaat dari penilaian atau analisis kinerja pada KPRI Setia adalah 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan koperasi, penilaian kinerja juga 

digunakan sebagai dasar untuk pengembangan koperasi. Serta digunakan 

sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pengurus terhadap aktivitas 

keuangan selama kurun waktu tertentu, sehingga kemudian dapat dilakukan 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan kedepannya. 

Analisis kinerja ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada 

pengurus serta anggota koperasi agar dapat melakukan kegiatan berdasarkan 

prinsip koperasi secara profesional, kehati-hatian dan kesehatan, sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitar. Sekaligus dengan adanya 

analisis ini dapat memberikan manfaat kepada pengurus KPRI Setia untuk 

mengevaluasi hasil RAT selama tahun berjalan dan mengetahui tingkat 

kesehatan koperasi. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis perlu membahas 

mengenai “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Setia Kec. Poncokusumo Kab. Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja 
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keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setia Kec. Poncokusumo 

Kab.Malang?”. 

C. Batasan Masalah 

Penentuan batasan penelitian dimaksudkan agar permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dari garis yang sudah 

ditentukan. Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang diteliti hanya kinerja tahun 2009-2011. 

2. Analisis yang dipakai mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

D. Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setia Kec. Poncokusumo Kab. 

Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen KPRI Setia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

masukan untuk pengambilan keputusan kebijakan keuangan dimasa 

mendatang. 

b. Bagi anggota KPRI Setia 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan investasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Setia Kec. Poncokusumo Kab. Malang. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

referensi, baik untuk penelitian serupa atau untuk menambah 

pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan. 

 


