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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan atau organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu dalam 

memenuhi kebutuhan anggotanya. Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil 

dari tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan merupakan 

prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja dapat diukur sebagai dasar 

pengambilan keputusan pihak internal maupun eksternal. Peningkatan hasil 

tersebut berkaitan juga dengan aktivitas pengumpulan dana dan menggunaan dana 

secara efektif dan efisien. Perbedaaan mendasar dalam pengelolaan keuangan 

perusahaan atau organisasi adalah peran dari kinerja dan peran keanggotaan dalam 

perusahaan. 

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan 

organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui 

kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Untuk menentukan 

kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah untuk 

memonitor kinerja bisnis dan mendiagnosa penyebab dari masalah. Fungsi utama 

dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk mengontrol operasi dalam 

organisasi. Dalam model umpan balik tradisional, para manajer mengatur kinerja 

dengan monitoring output dan kemudian menyesuaikan input untuk mencapai 

suatu target dibanding mengendalikan suatu tugas dengan mempertimbangkan 

semua elemen data yang diperlukan untuk menguraikan status dari sistem. 
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Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap penyandang dana 

dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi. 

Penilaian kinerja dilakukan pada semua perusahaan, dalam hal ini koperasi juga 

melakukan penilaian kinerja.   

Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang merupakan badan 

usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pada undang-undang  nomor 

25 tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.   

Koperasi bertujuan 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. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut 

koperasi membutuhkan modal yang untuk menjamin kelancaran usahanya dan 

koperasi memerlukan modal yang digunakan seoptimal mungkin untuk 

mensejahterakan anggotanya dengan menghasilkan SHU (sisa hasil usaha) yang 

maksimal. 

Penilaian terhadap kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang penting 

dilakukan oleh koperasi untuk menilai sejauh mana tingkat efisien dan efekvifitas 

operasional koperasi, kinerja laporan keuangan pada saat sekarang, modal yang 
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diperlukan, serta hal – hal yang perlu diperbaiki, maka koperasi harus mengetahui 

kondisi atau tingkat kesehatan yang baik. Koperasi dapat menilai kondisi 

keuangan dengan melihat laporan neraca keuangan dan laporan laba rugi dari 

koperasi tersebut. 

Objek yang digunakan adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Warga. 

Seperti tujuan koperasi pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggotannya melalui kegiatan operasional seperti  pertokoan, pendapatan jasa, dan 

sebagainya.Pendapatan dari kegiatan operasional tersebut dapat mempengaruhi 

peningkatan atau penurunan SHU yang akan dibagikan kepada anggota koperasi 

tersebut. Pada koperasi simpan pinjam (KSP) setia warga pendapatan dan nilai 

SHU digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1 : laporan laba/ rugi perbandingan antara periode 2007 – 2011 pada Koperasi 

simpan pinjam (KSP) Setia Warga di Pasuruan  

keterangan 
2007 

(Rp) 

2008 

(Rp) 

2009 

(Rp) 

2010 

(Rp) 

2011 

(Rp) 

Sisa Hasil 

Usaha (SHU) 
46.282.842 44.476.987 32.040.665 35.880.000 59.196.482 

Biaya Operasi 

Koperasi 
165.489.099 197.938.633 211.602.157 207.913.330 230.124.455 

Pendapatan 

dan Lain-lain 
215.176.211 218.597.120 229.072.386 314.739.313 359.739.313 

Sumber : Data Laporan Laba Rugi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Warga.  

Pada tabel 1 dapat dilihat perubahan-perubahan pada posisi keuangan tiap 

tahunnya. Pada pembagian SHU tiap tahun mengalami perubahan menurun pada 

tahun 2008,2009 dan meningkat pada tahun 2010 dan 2011. Berbeda dengan 

pendapatan yang tiap tahun semakin meningkat, sedangkan biaya operasi pada 
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koeprasi cenderung meningkat tiap tahunnya meskipun pada tahun 2010 

mengalami penurunan sebesar Rp. 207.913.330. 

Pendapatan dari koperasi Simpan Pinjam Setia Warga yang cenderung 

meningkat setiap tahunnya berbeda dengan pembagian nilai SHU yang mengalami 

kenaikan dan penurunan, padahal dasar pendapatan koperasi berbanding lurus 

dengan pembagian nilai SHU. Pada dasarnya pembagian sisa hasil usaha 

dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya pendapatan dan jasa usaha 

masing-masing anggota. (Hendar, 2002 : 18).  

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN 

PINJAM (KSP) SETIA WARGA DI PASURUAN “ 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

rumussn masalah adalah : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Warga ? 

2. Apakah pos Biaya-biaya mengalami perubahan pada Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Setia Warga? 

3. Apakah yang harus dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Warga 

terhadap perubahan nilai pos biaya- biaya ?  

 

 

 



5 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pokok permasalahan tidak terlalu melebar, maka batasan permasalahan 

yaitu : 

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam 

(KSP) setia warga periode 2007 – 2011. 

2. Metode yang digunakan adalah Analisis Rasio Keuangan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang 

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian kesehatan koperasi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Warga. 

2. Kegunaan Penelitian 

1)  Bagi Kementerian Koperasi 

Hendaknya dapat memperhatikan tingkat kemajuan dan kemunduran 

koperasi di daerah agar dapat memberikan dana dalam menopang kehidupan 

masyarakat dan koperasi itu sendiri. 

2) Bagi Koperasi 

Diharapkan bisa memberikan informasi tentang keadaan keuangan, 

sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dimasa yang akan datang dan evaluasi keadaan keuangan koperasi. 
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3) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan 

wawasan lebih lanjut tentang analisis kinerja serta tentang metode yang 

digunakan dalam analisis kinerja keuangan. 

 

 


