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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM 

diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih 

padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga 

berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. 

Keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang 

mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun, 

menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi 

kerakyatan. (Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Periode 

Tahun 2010-2014). 

Koperasi di Indonesia mempunyai tujuan utama yaitu 

mensejahterakan anggotanya dan bukan hanya mencari keuntungan semata-

mata, sehingga pada masa pembangunan ini koperasi sangat besar sekali 

peranannya dalam sektor kehidupan perekonomian bangsa Indonesia dan juga 

sebagai alat pemersatu seluruh bagi rakyat Indonesia. Peran dan tugas dari 

koperasi adalah sebagai sarana meningkatkan taraf hidup sederhana 

masyarakat Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia, serta 

mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara 

menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Hal ini 

secara luas bertujuan untuk menciptakan kemakmuran untuk berbagai pihak. 
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Koperasi wanita dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan 

kebutuhan kaum hawa dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Pada masa yang akan dating peran koperasi di Indonesia 

diperkirakan akan tetap bahkan semakin penting terutama dalam kaitannya 

untuk menjadi wadah pengembangan ekonomi rakyat, namun demikian 

koperasi juga akan menghadapi tantangan yang semakin berat dari segi zaman 

dan tuntutan para anggotanya. 

Pentingnya penilaian kinerja bagi koperasi adalah untuk mengukur 

seberapa besar tingkat kesehatan koperasi, mengetahui keadaan atau prospek 

koperasi di masa mendatang yang lebih baik. Analisis kinerja juga digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja atau keberhasilan pengurus dalam mengelola 

koperasi. Salah satu tanda sebuah koperasi dikatakan memiliki kinerja yang 

baik dilihat dari jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada para 

anggotanya Manfaat penilaian kinerja koperasi adalah untuk mencapai 

pengelolaan kegiatan operasi yang efektif dan efisien, membantu pengambilan 

keputusan, mengidentifikasikan kebutuhan koperasi, menyediakan umpan 

balik bagi seluruh komponen yang berkepentingan dengan koperasi serta 

membantu merencanakan kegiatan operasional koperasi pada periode 

berikutnya. 

Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita ini hadir sebagai 

koperasi serba usaha dengan berbagai macam unit layanan usaha antara lain 

adalah unit simpan pinjam, unit waserda, unit pinjaman non TR, dan unit 
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KPPK , untuk itu diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat di 

sekitarnya yang sudah menjadi anggota. Koperasi Wanita Serba Usaha Setia 

Budi Wanita kota Malang mulai dirintis pada tahun 1954 dan terletak di jalan 

Trunojoyo 76 Malang dan akan memiliki gedung baru di jalan Raden Intan – 

Arjosari Malang. 

Koperasi ini sempat mengalami kejatuhan pada tahun 1982 karena 

miss management sehingga selama tahun 1982 hingga 1986 koperasi wanita 

serba usaha Setia Budi Wanita lumpuh total (sbw-malang.net), sedangkan 

sejak tahun 2007 mengalami peningkatan hingga terjadi penurunan pada tahun 

2009 kemudian pada tahun 2010 hingga 2012 mengalami peningkatan, 

sehingga diperlukan suatu analisis dari laporan keuangan untuk mengetahui 

sampai sejauh mana tingkat kesehatan kinerja koperasi. 

Tabel 1.1 Perkembangan Total Pendapatan, Laba Bersih dan Dana Pembagian SHU pada 

KopWan SU Setia Budi Wanita kota Malang dari tahun 2007-2012. 

Tahun  
Pendapatan 

(Rp) 

Pen- 

dapatan 

(%) 

Laba Bersih 

(Rp) 

Laba 

Bersih 

(%) 

Dana 

Pembagian SHU 

(Rp) 

Dana 

Pembagian 

SHU 

(%) 

2007 10.136.678.886 42,15 120.171.086 21,36 184.903.643 17,38 

2008 12.615.147.734 24,45 124.448.765 3,55 187.883.066 1,61 

2009 10.478.789.340 -16,93 231.457.727 85,98 281.847.180 50,01 

2010 12.874.350.041 22,86 251.203.027 8,53 400.980.650 42,26 

2011 15.027.075.958 16,72 283.205.878 12,47 530.285.841 32,25 

2012 17.454.786.360 16,16 365.669.889 29,12 638.693.814 20,44 

Sumber: PHU Kopwan SU Setia Budi Wanita kota Malang 

 

Sepanjang periode 2007 hingga 2008, pendapatan koperasi ini 

mengalami peningkatan dan pada periode 2009 mengalami penurunan, akan 
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tetapi memiliki laba bersih dan dana pembagian SHU yang terus meningkat. 

Pada tahun 2009 penurunan pendapatan menimbulkan laba bersih yang jauh 

lebih besar dari tahun sebelumnya. Sepanjang periode 2010 hingga 2012, 

pendapatan yang meningkat diiringi dengan meningkatnya laba bersih dan 

dana pembagian SHU. 

Sepanjang periode tahun 2007-2012, Koperasi Wanita Serba Usaha 

Setia Budi Wanita Kota Malang pada tahun 2007 memiliki perkembangan 

pendapatan tertinggi sebesar 42,15% dan perkembangan pendapatan terendah 

terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar -16,93% namun memiliki perkembangan 

laba bersih yang tertinggi sebesar 85,98% dan diiringi dana pembagian SHU 

yang tertinggi sebesar 50,01%. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 

perkembangan pendapatan mengalami penurunan diiringi perkembangan dana 

pembagian SHU namun terjadi perkembangan laba bersih setiap tahunnya. 

Hali ini menyebabkan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

KopWan SU Setia Budi Wanita kota Malang dalam melakukan kegiatan 

usahanya, adapun permasalahan tersebut adalah kinerja KopWan SU Setia 

Budi Wanita kota Malang baik dari segi financial maupun non financial. 

Manfaat dari penilaian atau analisis kinerja koperasi wanita serba 

usaha Setia Budi Wanita adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

koperasi, penilaian kinerja juga digunakan sebagai dasar untuk pengembang 

koperasi, serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi 

pengurus terhadap aktivitas keuangan selama kurun waktu tertentu untuk 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan kedepannya. 
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Analisis kinerja ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada 

pengurus serta anggota koperasi agar dapat melakukan kegiatan berdasarkan 

prinsip koperasi secara profesional, kehati-hatian dan kesehatan, sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Manfaat 

analisis ini juga bermanfaat bagi pengurus KopWan SU Setia Budi Wanita 

khususnya dan koperasi-koperasi lain pada umumnya dalam mengevaluasi 

hasil RAT selama satu periode dan mengetahui kesehatan koperasi. 

Atas dasar uraian tersebut, maka penting untuk melakukan analisis 

kinerja keuangan agar dapat memantau dan mengevaluasi kinerja koperasi 

selama ini dan kemudian untuk diperbaiki dan meningkatkan serta 

mempertahankan kinerja koperasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS KINERJA KEUANGAN 

KOPERASI WANITA SERBA USAHA SETIA BUDI WANITA KOTA 

MALANG.” 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

penelitiannya yaitu Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Wanita Serba 

Usaha Setia Budi Wanita kota Malang? 
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C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, diperlukan adanya batasan 

penelitian agar tidak terlalu melebar dan supaya penelitian yang diteliti lebih 

fokus. Adapun batasan penelitiannya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti kinerja keuangan koperasi wanita serba usaha 

Setia Budi Wanita kota Malang tahun 2010-2012 menggunakan peraturan 

menteri koperasi dan UKM tahun 2009 no.14. 

2. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan koperasi wanita serba usaha 

Setia Budi Wanita kota Malang dengan peraturan menteri koperasi dan 

UKM tahun 2009 no.14 dengan pendekatan Time Series. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan 

Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita di kota Malang Provinsi 

Jawa Timur dengan menggunakan Peraturan Menteri Koperasi tahun 2009 

no.14. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk pihak Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita, dapat 

memberikan informasi atau bahan pertimbangan bagi para pengurus 

Koperasi Serba Usaha khususnya Koperasi Wanita Serba Usaha Setia 

Budi Wanita di kota Malang Provinsi Jawa Timur. 
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b. Untuk para anggota koperasi khususnya anggota Koperasi Wanita 

Serba Usaha Setia Budi Wanita, dapat memberikan informasi dan 

saran serta dijadikan salah satu cara untuk memajukan serta 

meningkatkan kesejahteraan koperasi. 

c. Untuk peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai salah satu acuan 

demi pengembangan literatur maupun penelitian berikutnya untuk 

kombinasi dengan tepat antara landasan teori dengan keadaan 

praktisi. 


