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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kinerja keuangan pada dasarnya merupakan pencapaian atas aktivitas 

operasional yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana kinerja keuangan 

menjadi tolak ukur tingkat keberhasilkan perusahaan dalam menjalankan 

usahanya. Melalui analisis kinerja keuangan maka upaya untuk menetapkan 

kebijakan secara tepat terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan dapat 

direalisasikan secara maksimal, demikian pula dalam melakukan penilaian 

atas kinerja keuangan pada koperasian. 

Koperasi sebagai badan usaha yang berwatak sosial koperasi 

merupakan kumpulan orang-orang yang menjalin kerjasama dalam mencapai 

suatu tujuan bersama. Koperasi adalah bentuk kerja sama antara orang-orang 

yang ingin mencapai tujuan bersama. Secara lebih terperinci dapat dikatakan 

bahwa koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak didalam bidang 

ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum yang 

bergabung secara kekeluargaan dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban 

melakukan suatu usaha untuk memenuhi anggotanya. Untuk mengukur kinerja 

koperasi tersebut perlu perhitungan yang menggunakan analisis laporan 

keuangan. Aspek keuangan sebagai salah satu sumber daya strategis untuk 

menjalankan usaha kelangsungan hidup koperasi. 
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KUD Tani Makmur merupakan salah satu koperasi yang terdapat di 

Kabupaten Mojokerto yang memiliki kegiatan usaha beberapa unit yang 

secara langsung dibawah pengawasan pengurus. Pada tahun 2011 jumlah unit 

usaha yang produktif yaitu sebanyak 7 bidang usaha yang meliputi: toko, Rice 

Milling Unit (RMU), angkutan, listrik, Kredit Candak Kulak, Tebang dan 

angkutan serta unit simpan pinjam. Namun demikian pengurus selalu 

berupaya untuk melakukan terobosan untuk melakukan pengembangan usaha 

dengan melakukan kerjasama dengan Alfamart. 

Kinerja keuangan dalam hal ini pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

menunjukkan bahwa tingkat persentase yang cenderung menunjukkan adanya 

penurunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurang maksimalnya 

aktivitas operasional KUD dalam menghasilkan sisa hasil usaha. Pencapaian 

Sisa Hasil Usaha yang belum maksimal tersebut dapat mengindikasikan 

bahwa kurang maksimalnya upaya koperasi dalam menjalankan kegiatan 

operasional koperasi. Berdasarkan data SHU dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2010 KUD Tani Makmur mengalami penurunan pencapaian SHU 

tertinggi sejak tahun 2007. Adapun untuk mengetahui kondisi tersebut secara 

lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data SHU Pada KUD Tani Makmur Mojokerto Tahun 
2007-2011 

 
Tahun SHU Perubahan 
2007 23.187.724 - 
2008 43.475.519 87,49% 
2009 45.620.004 4,93% 
2010 45.620.004 0 
2011 19.468.081 (57,32%) 

Sumber: KUD Tani Makmur Mojokerto 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pencapaian laba pada KUD 

Tani Makmur Mojokerto menunjukkan adanya penurunan pencapaian Sisa 

Hasil Usaha (SHU) dari kegiatan atau aktivitas koperasi. Kondisi dapat 

dibuktikan yaitu pada tahun 2008 pencapaian tingkat prosentase pencapaian 

laba yaitu sebesar 87,49% atau sebesar Rp. 20.287.795,- menjadi sebesar Rp. 

43.475.519, tahun 2009 terjadi peningkatan menjadi sebesar 4,93% atau 

sebesar Rp. 2.144.485,- menjadi Rp. 45.620.004, pada tahun 2010 tidak 

mengalami perubahan (tetap) sebesar Rp. 45.620.004,-. Tingkat pencapaian 

prosentase SHU menurun sebesar 57,32% pada tahun 2011 atau sebesar Rp. 

26.151.923,- menjadi sebesar Rp. 19.468.081,- Adanya kecenderungan 

penurunan pencapaian jumlah SHU tersebut menunjukkan adanya perubahan 

dari penjualan yang juga menunjukkan adanya kecenderungan mengalami 

penurunan.  

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa penuruna 

tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 54,26% apabila dibandingkan 

tahun 2010. Penurunan tertinggi tersebut dapat menunjukkan bahwa pada 

tahun 2011 KUD Tani Makmur Mojokerto memiliki kemampuan yang paling 

rendah dalam upaya untuk memaksimalkan potensi unit usaha yang dimiliki 

oleh koperasi sehingga pendapatan koperasi juga menunjukkan adanya 

penurunan. Secara lengkap data mengenai pendapatan pada KUD Tani 

Makmur Mojokerto secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Data Pengeluaran Tahun 2007-2011 
 

Tahun Pengeluaran Perubahan 

2008 1.086.572.741 - 

2009 867.872.777 (20,13%) 

2010 831.171.010 (4,22%) 

2011 761.248.240 (8,41%) 

Sumber: KUD Tani Makmur Mojokerto 

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa KUD Tani Makmur Mojokerto 

mampu melakukan efisiensi atas pengeluaran yang dilakukan dimana koperasi 

mampu menekan jumlah pengeluaran. Dimana penurunan tertinggi terjadi 

pada tahun yaitu sebesar 20,13% sedangkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 

4,22%. Berdasarkan data penelitian terdapat kecenderungan mengalami 

penurunan atas kemampuan KUD Tani Makmur Mojokerto dalam upaya 

untuk meningkatkan potensi unit-unit usaha yang dimiliki, sehingga dapat 

menurunkan kinerja keuangan koperasi secara keseluruhan. Peningkatan 

potensi usaha yang dimiliki oleh KUD Tani Makmur Mojokerto menjadi hal 

penting sehingga dapat meningkatkan kemampuan koperasi untuk 

memaksimalkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diberikan 

kepada para anggota koperasi. Berdasarkan fenomena atas kinerja keuangan 

pada KUD Tani Makmur Mojokerto maka diperlukan langkah-langkah secara 

tepat terkait dengan upaya peningkatan kinerja keuangan koperasi, yaitu 

dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan koperasi sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang akan dilakukan.  



 

 
 

5

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “ Analisis Kinerja Keuangan  KUD 

Tani Makmur Mojokerto” 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut :Bagaimana kinerja KUD Tani Makmur 

Mojokerto?” 

C. Batasan Masalah  

Agar pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan terarah sesuai 

dengan rumusan masalah maka difokuskan pada analisis rasio keuangan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No 

129/KEP/M.KUKM/XI/2009, dengan periode penelitian tahun 2008 sampai 

2011. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kinerja KUD Tani Makmur Mojokerto. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi KUD Tani Makmur Mojokerto. 

1) Bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

berkenaan dengan masalah yang dihadapi. 

2) Bahan pertimbangan untuk memproyeksikan kondisi KUD pada 

tahun yang akan datang. 
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3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

manajemen tentang prestasi kerja selama ini bila ditinjau dari 

analisis rasio keuangan pada KUD. 

b. Bagi Dinas Koperasi. 

Bahan tambahan informasi bagi Dinas Koperasi tentang 

permasalahan yang ada di KUD terkait dengan kinerja keuangan 

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk penetapan 

kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja koperasi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan 

perbandingan peneliti selajutnya yang mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 

 
  

 


