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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berbagai peraturan perundangan yang 

mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan 

koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta 

dukungan perlindungan yang diperlukan.  

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut dalam membangun 

tatanan perekonomian nasioanal dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang 

dasar 1945. Koperasi Bukop Majapahit merupakan koperasi yang dirintis 

pada tahun 1952. Keanggotaan Koperasi Bukop terdiri dari KPRI-KPRI 

yang berada di Jawa Timur, sedangkan usaha yang dikembangakan 

meliputi, simpan pinjam, persewaan gedung dan kost-kostan. Adapun data 

pendapatan dan SHU setelah pajak Koperasi Bukop Majapahit Propinsi 

Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Laporan Pendapatan dan SHU setelah pajak 2010 - 2012 

Tahun Pendapatan       % SHU setelah pajak     % 

2010 Rp.  874.649.975      - Rp. 179.682.917      - 

2011 Rp.  857.505.330  -1,96% Rp. 190.069.554 5,78% 

2012 Rp.  771.703.701 -10,006% Rp. 211.055.551 11,04% 

Sumber: Data Laporan Keuangan Koperasi Bukop Majapahit. 

 Dari Tabel.1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 

2011 pendapatan mengalami penurunan sebesar -1,96% di karena terjadi 

penurunan biaya administrasi pinjaman, pada tahun 2011 sampai dengan 

2012 pendapatan juga mengalami penurunan sebesar -10,006% hal ini di 

karenakan terjadi penurunan pendapatan bunga. Hasil dari perhitungan 

SHU setelah pajak pada tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami 

peningkatan sebesar  5,78%, dan pada tahun 2011 sampai dengan 2012 

mengalami peningkatan sebesar 11,04%. 

Berhasil tidaknya koperasi dapat dilihat dari kesejahteraan 

anggotannya, sehingga koperasi dituntut untuk berusaha semaksimal 

mungkin dalam mengelolanya, khususnya dalam segi keuangan yaitu 

bagaimana menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri 

dari neraca dan laporan rugi laba. Laporan keuangan tersebut untuk  

mengetahui sejauh mana prestasi dan kondisi keuangan yang dimiliki. 

 Laporan keuangan dapat memberikan informasi sehubungan 

dengan kondisi keuangan dan hasil yang dapat dicapai oleh koperasi 

tersebut dalam periode tertentu. Untuk mengetahui kondisi keuangan di 
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KSP Bukop Majapahit dipergunakan suatu analisis yaitu analisis kinerja 

keuangan dimana dapat diketahui dari daftar neraca dan laporan rugi laba. 

Untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi tersebut 

membutuhkan berbagai pertimbangan, penghitungan, serta analisis yang 

cukup matang untuk memastikan tingkat risiko dan pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta bisa mengetahui 

dan membandingkan bagaimana kondisi kinerja keuangan koperasi 

tersebut. 

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaiaan pelaksananan 

kegiatan keuangan. Jadi perlu dilakukan analisis untuk menghitung kinerja 

keuangan sebagai alat pengambilan keputusan. Membandingkan rasio 

keuangan dari tahun ketahun pada periode yang telah berakhir, maka dapat 

diketahui bagaimana kondisi keuangan koperasi. Analisis untuk 

mengetahui kinerja keuangan koperasi dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, salah satunya adalah metode analisis  yang mengacu pada 

peraturan mentri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomar 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Analisis kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui 

keadaan koperasi Bukop dimasa mendatang yang lebih baik. Analisis juga 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau keberhasilan manajemen 

dalam mengelola koperasi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan 

diatas, maka peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan pada 

Koperasi Bukop Majapahit Propinsi Jatim”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka rumusan masalah pada Koperasi Bukop Majapahit Propinsi Jatim 

adalah: ”Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Bukop Majapahit Propinsi 

Jatim tahun 2010-2012 ?” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat untuk lebih mengarahkan pembahasan agar 

tidak terjadi perluasan dan lebih befokus sesuai dengan ruang lingkup 

pembahasan. Penulis membatasi pada data yang digunakan yaitu data 

laporan keuangan tahun 2010-2012 dengan menggunakan pengukuran SK 

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

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

pada Koperasi Bukop Majapahit Propinsi Jatim pada tahun 2010-

2012. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Koperasi Bukop Majapahit Propinsi Jatim 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

masukan dan pertimbangan bagi Koperasi Bukop Majapahit 
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tentang prestasi kinerja selama ini bila ditinjau dari anallisis rasio 

keuangan. 

b. Bagi Pengurus Koperasi Bukop Majapahit Propinsi Jatim 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pemikiran bagi pengurus tentang kinerja keuangan pada koperasi. 

c. Bagi Anggota Koperasi Bukop Majapahit Propinsi Jatim 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi anggota untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi sebagai 

bahan evaluasi dalam rapat anggota. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

referensi atau informasi pada pihak yang berkepentingan atau 

pihak yang tertarik pada masalah yang sama.  


