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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja setiap perusahaan pada umumnya bergantung pada dukungan 

dalam bentuk pengorganisasian dan manajemennya. Kinerja menjadi hal yang 

sangat penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja 

perusahaan, perencanaan tujuan di masa mendatang, serta menjadi indikator 

dari baik buruknya pengambilan keputusan manajemen. Kinerja secara umum 

merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi 

pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu atau gambaran 

mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan 

tujuan. 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dapat dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu. Kinerja perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu informasi 

finansial dan informasi nonfinansial. Informasi finansial didapatkan dari 

penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya, sedangkan informasi 

nonfinansial merupakan faktor kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih 

guna melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.  

Kinerja keuangan sebuah perusahaan atau lembaga lainnya dapat diukur 

menggunakan laporan keuangan (Neraca, Laporan Rugi Laba dan Arus Kas), 
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dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar aktivitas 

perusahaan tersebut. Kinerja keuangan koperasi merupakan ukuran 

keberhasilan pengurus koperasi tersebut dan bagian dari kinerja koperasi 

secara keseluruhan, di mana kinerja koperasi merupakan gambaran prestasi 

yang dicapai koperasi dalam operasionalnya. Kinerja keuangan koperasi dapat 

diketahui dengan menggunakan perhitungan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

14/Kep/M.KUKM/XI/2009 yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, 

Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jati Diri 

Koperasi.  

Kinerja keuangan koperasi dapat di pengaruhi oleh adanya kebijakan 

yang diterapkan pada koperasi, termasuk kebijakan kredit pada koperasi. 

Kebijakan kredit sangat penting dalam suatu perusahaan terutama dalam 

pengendalian  piutang.Kebijakan kredit merupakan seperangkat keputusan 

yang melengkapi periode kredit yang ditawarkan oleh koperasi. Banyak atau 

sedikitnya piutang sangat dipengaruhi oleh kebijakan kredit yang diterapkan 

pada koperasi.  

Kebijakan kredit meliputi beberapa keputusan antara lain kualitas 

nasabah yang diterima dan jangka waktu kredit. Kebijakan kredit yang 

optimal adalah kebijakan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Perusahaan Dalam meningkatkan keuntungan dengan adanya kebijakan 

kredit, dapat melakukan perubahan-perubahan kebijakan tersebut sehingga 

dapat tercapai tujuan yang diharapkan perusahaan.  
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Setiap perubahan dari kebijakan kredit merupakan keputusan yang 

menyangkut kenaikan profitabilitas. Kebijakan kredit diterapkan untuk 

mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha terutama usaha dalam 

skala kecil dan menengah. Tujuan kebijakan antara lain adalah 

menyempurnakan program kredit bagi usaha kecil agar pelaksanaanya semakin 

terarah. Kredit merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, karena kredit dibutuhkan masyarakat sebagai alternatif untuk 

mendapatkan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya. KSP memiliki  

peranan yang sangat penting dalam membantu penyediaan kredit kepada 

masyarakat.  

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bangun Jaya Makmur merupakan salah 

satu koperasi yang bergerak di bidang jasa diantara sejumlah koperasi yang ada 

di Indonesia, terutama dalam pelayanan jasa keuangan melalui penyediaan jasa 

simpan pinjam. Pada KSP  Bangun Jaya Makmur pengurus telah melakukan 

perubahan kebijakan dalam  rangka pelaksanaan SK No. 25/KSP/BJM/III/2008 

tentang penetapan penyaluran kredit dengan sistem bulanan dan mengurangi 

pinjaman/ kredit dengan sistem harian, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan 

kondisi keuangan KSP tersebut dan kebijakan kredit diterapkan mulai awal 

Januari 2009. Kebijakan  tersebut awalnya mengalami kendala besar karena 

anggota belum dapat menerima pola harian menjadi bulanan, namun dengan 

perlahan anggota dapat menerima sistem yang baru walaupun belum dapat 

memuaskan semua pihak. (sumber : KSP Bangun Jaya Makmur). 
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Sebelum diterapkannya kebijakan penyaluran kredit sistem bulanan 

pada Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya Makmur, sisa hasil usaha dan 

pendapatan yang dihasilkan cukup stabil. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 Data SHU dan Pendapatan pada KSP Bangun Jaya Makmur Madiun 

sebelum diterapkannya kebijakan penyaluran kredit dengan sistem 

bulanan  2006-2008. 

Tahun SHU Pendapatan 

2006 10.262.865 141.207.500 

2007 7.550.000 139.233.750 

2008 13.353.805 311.345.000 

Sumber : KSP Bangun Jaya Makmur Madiun 

Guna memaksimalkan kondisi keuangan KSP Bangun Jaya Makmur 

maka KSP tersebut melakukan perubahan penyaluran kredit atau pinjaman dari 

sistem harian berubah menjadi sistem bulanan pada tahun 2009. Adanya 

kebijakan tersebut juga berpengaruh pada SHU dan pendapatan KSP. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Data SHU dan Pendapatan pada KSP Bangun Jaya Makmur Madiun 

sesudah diterapkannya kebijakan penyaluran pinjaman dengan 

sistem bulanan  2009-2011. 

Tahun SHU Pendapatan 

2009 13.900.000 199.501.250 

2010 16.192.500 267.036.250 

2011 17.800.675 268.988.750 

Sumber : KSP Bangun Jaya Makmur Madiun 

Secara teoritis dapat diduga dengan adanya kebijakan tersebut kondisi 

keuangan KSP ini mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan maupun 

sisa hasil usaha. Adanya perubahan kebijakan tersebut berdampak pada kinerja 

keuangan koperasi. Kinerja keuangan sangatlah penting untuk melihat apakah 
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penerapan kebijakan kredit tersebut sudah efektif, dan dapat memberikan 

gambaran tentang kondisi keuangan KSP tersebut. 

Upaya dengan adanya kebijakan terhadap kinerja keuangan koperasi 

dapat digunakan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan koperasi dalam 

keadaan yang sehat atau tidak, dan dapat pula digunakan untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi pada kinerja keuangan koperasi ketika kebijakan 

tersebut diterapkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

koperasi, selain itu dalam pelayanan jasa simpan pinjam koperasi dapat 

memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko minimal. 

Berdasarkan fenomena di atas dengan adanya kebijakan yang 

diterapkan oleh KSP Bangun Jaya Makmur  perlu pula dikaji atau di uji 

perubahan / kenaikan SHU maupun pendapatan secara signifikan, untuk itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “ Analisis Perbedaan 

Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Kebijakan Kredit Pada 

Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya Makmur Madiun”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan KSP Bangun Jaya Makmur Madiun selama 

periode 2006-2011? 

2. Apakah Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Kebijakan 

Kredit mengalami perbedaan yang signifikan? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian  ini agar pembahasan permasalahan dapat terfokuskan 

maka dibatasi sebagai berikut : 

1. Alat yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dengan adanya 

kebijakan tersebut  menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

14/Kep/M.KUKM/XI/2009 yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri 

koperasi.  

2. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan KSP Bangun Jaya Makmur 

Madiun selama enam tahun yaitu 2006-2011.  

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui  kinerja keuangan Koperasi Bangun Jaya Makmur Madiun 

selama periode 2006-2011. 

b. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan KSP sebelum dan sesudah 

penerapan kebijakan kredit. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pengurus Koperasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan usulan 

kepada pengurus dalam menyusun perencanaan yang tepat dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk perkembangan 

koperasi. 
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b. Bagi Anggota Koperasi 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran sejauh 

mana pentingnya kebijakan kredit dalam upaya meningkatkan 

perkembangan koperasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang sejenis.  
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