
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini perkembangan koperasi di Indonesia semakin lama 

semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Keberadaan 

koperasi sangat kuat dan mendapatkan tempat tersendiri di kalangan 

pengguna jasa. Koperasi merupakan peranan yang cukup penting dalam 

perekonomian Indonesia sehingga pemerintah memberi peluang yang cukup 

besar kepada pihak swasta untuk terbentuknya koperasi-koperasi baru. 

Koperasi merupakan salah satu sektor kekuatan ekonomi yang 

diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi 

merupakan badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa 

Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Koperasi perlu 

dibina secara profesional baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang 

mental dan usahanya. 

Koperasi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatannya. 

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

KPRI Lancar adalah salah satu jenis koperasi di Indonesia. KPRI 

Lancar berperan dalam membangun dan mengembangkan potensi dan 
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kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. KPRI 

Lancar juga berperan aktif  dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai 

dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat membuat masyarakat lebih 

kritis dalam berfikir untuk mengikuti perkembangan informasi ekonomi. 

Salah satu informasi ekonomi yang di gunakan adalah informasi keuangan, 

KPRI lancar adalah salah satu pihak yang menyediakan informasi keuangan 

tersebut, yaitu berupa laporan keuangan yang digunakan koperasi yang 

bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut, Laporan keuangan koperasi 

belumlah dapat memberikan informasi yang berarti karena laporan keuangan 

menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam dan tajam dengan 

teknik tertentu. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada 

hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan 

koperasi dan potensi atau kemajuannya melalui laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggung 

jawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Laporan 
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keuangan adalah salah satu instrumen yang tepat untuk dijadikan bahan anlisa 

kinerja koperasi dari tahun periode ke tahun periode berikutnya. Hasil analisis 

sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan atau badan usaha 

tertentu yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam analisis laporan 

keuangan misalnya sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan di masa mendatang. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan 

dalam melakukan suatu analisis, dimana salah satunya adalah analisis rasio. 

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan.Analisis rasio merupakan salah satu dari 

teknik analisis yang dapat memberikan petunjuk yang menggambarkan 

kondisi KPRI Lancar  terutama dalam bidang finansialnya. Analisis rasio juga 

dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang bersangkutan dan 

dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu 

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang sering 

dipakai karena merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui 

kinerja keuangan KPRI Lancar. Dengan mengetahui kinerjanya, KPRI 

Lancarakan dapat melakukan perkiraan keputusan apa yang diambil guna 

mencapai tujuannya. Untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan 

koperasi mengalami perkembangan, diadakan analisa mengenai faktor-faktor 

yang mendukung pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat 

interpretasi atau analisa laporan keuangannya. Analisis dapat dilakukan 

dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode analisis yang mengacu 
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pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang terdiri dari berbagai aspek yaitu 

permodalan, kualitas aktiva produkif, manajemen, efisiensi, likuiditas, 

kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Dengan mengetahui 

hasil evaluasi yang tentunya juga dilakukan suatu analisa, maka KPRI 

Lancarakan mengetahui kinerjanya berdasarkan indikator atau penyebab 

terjadinya masalah yang ada. 

Berdasarkan laporan keuangan KPRI Lancar pada tiga tahun terakhir 

2009, 2010, 2011 menunjukan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan 

SHU (Sisa Hasil Usaha) namun demikian peningkatan SHU tersebut 

berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan yang diperoleh koperasi. 

Berikut adalah data SHU dan pendapatan pada KPRI Lancar tahun 2009 

sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Data SHU (Sisa Hasil Usaha) Dan Pendapatan KPRI Lancar 

Tahun 2009 -2011 

Tahun SHU KPRI Lancar (Rp) Pendapatan 

2009 70,005,602 122,245,709 

2010 94,159,016 129,347,599 

2011 112,093,659 154,757,117 

Sumber: Laporan Keuangan KPRI Lancar  

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah Sisa Hasil 

Usaha yang diberikan kepada anggota, kondisi tersebut dikarenakan pada 

periode tersebut tingkat partisipasi anggota koperasi tinggi sehingga secara 

langsung jumah SHU yang diterima mengalami peningkatan. Namun 

demikian apabila ditinjau dari segi pendapatan menunjukkan bahwa adanya 



5 
 

jumlah yang mengalami penurunan, kondisi tersebut disebabkan pada periode 

tersebut koperasi berusaha menutup biaya operasional koperasi yang 

dikeranakan banyaknya piutang yang berasal dari anggota yang belum 

tertagih. Kondisi tersebut menjadikan penurunan atas pendapatan yang 

diperoleh oleh koperasi dan tidak terdapat keseimbangan antara jumlah 

pendapatan dengan SHU yang diberikan kepada anggota. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka apabila pihak manajemen 

koperasi tidak mampu melakukan pengendalian atas kinerja koperasi terkait 

dengan upaya peningkatan pendapatan maka dengan sendirinya aktivitas 

koperasi tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan koperasi tersebut membutuhan 

berbagai pertimbangan, penghitungan, serta analisis yang cukup matang 

untuk memastikan tingkat resiko dan pengambilan keputusan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan serta bisa mengetahui dan membandingkan 

bagaimana kondisi kinerja keuangan koperasi tersebut. 

Berdasarkan hal-hal tersebut dan pentingnya analisis kinerja keuangan 

bagi perkembangan usaha koperasi, maka penulis memilih judul” Analisis 

Kinerja Keuangan Pada KPRI Lancar Di Kabupaten Blitar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana kinerja keuangan pada KPRI Lancar di Kabupaten Blitar? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka penelitian lebih dibatasi oleh beberapa batasan 

masalah : 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahun 

2009-2011. 

2. Alat analisis data menggunakan Peraturan Mentri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

3. Analisis yang dilakukan hanya dilakukan pada unit simpan pinjam 

koperasi. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kinerja keuangan KPRI Lancar di Kabupaten Blitar.  

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi Mananjemen KPRI Lancar. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

untuk pengambilan keputusan kebijakan keuangan dimasa mendatang. 

b. Bagi anggota KPRI Lancar.  

Hasil penelitian ini diharapkan agar anggota koperasi meningkatkan 

partisipasinya dalam unit simpan pinjam koperasi sehingga dapat 

meningkatkan kinerja koperasi. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil dijadikan referensi penelitian yang akan datang selain itu dapat 

digunakan sebagai referensi pengembangan penelitian di masa 

mendatang. 


