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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Koperasi sebagai salah satu unit ekonomi yang didasarkan atas asas 

kekeluargaan dewasa ini telah mengalami perkembangan di Indonesia. 

Eksistensi koperasi sejak zaman dahulu telah banyak berperan dalam 

pembangunan Indonesia, di Indonesia koperasi menjadi salah satu unit 

ekonomi yang mempunyai peran besar dalam memakmurkan negara ini sejak 

zaman penjajahan hingga sekarang. 

Perkembangan perkoperasian di Indonesia dapat terlihat dari jumlah 

koperasi Indonesia  yang  terus mengalami peningkatan sebesar 3,35% dari 

194.295 unit koperasi pada akhir tahun 2012 menjadi 200.808 unit koperasi. 

Jumlah anggota meningkat 2,40% dari 33.869.439 orang menjadi 34.685.145 

orang, sementara jumlah volume usaha meningkat 12,09% yang semula Rp 

102,8 triliun menjadi Rp 115,2 triliun.(Detik.com) 

Indonesia memiliki tiga sektor ekonomi untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut 

adalah sektor negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Koperasi merupakan 

salah satu sektor kekuatan ekonomi yang menjadi soko guru perekonomian 

Indonesia yang berkembang dari bawah berubah menjadi badan usaha 

lainnya, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi KPRI (KKPRI), 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP).  



2 
 

Koperasi merupakan badan usaha dengan tujuan mensejahterahkan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan 

menjalankan unit usahanya diantaranya usaha simpan pinjam dan bentuk 

kegiatan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Koperasi tidak 

terlepas dari pelaporan dan pembukuan. Pengurus harus memperhatikan dan 

mengelola dengan baik semua pelaporan khususnya pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk perencanaan, pertimbangan, 

pengawasan dan evaluasi kegiatan yang akan dan harus diperbaiki dimasa 

mendatang.  

USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten Mojokerto 

merupakan bagian dari Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten 

Mojokerto dengan melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran 

dana. Pendapatan USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten 

Mojokerto  dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan sedangkan SHU 

USP mengalami fluktuasi. Berikut adalah data perkembangan pendapatan dan 

SHU USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten Mojokerto: 

Tabel 1.1: Perkembangan pendapatan dan SHU USP Koperasi Agribisnis Dana  

Mulya Pacet Kabupaten Mojokerto 

 

Tahun Pendapatan % SHU % 

2011 Rp. 325.712.000 - Rp. 255.102.200 - 

2012 Rp. 357.331.500 9,70 Rp. 252.882.500 -0,87 

2013 Rp. 386.559.250 8,17 Rp. 298.340.500 17,97 

Sumber: Laporan keuangan USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet 
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Hasil laporan keuangan USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet 

Kabupaten Mojokerto dari tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa pendapatan 

selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 

pendapatan mengalami peningkatan sebesar 9,70% dibandingkan pada tahun 

2011, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,17%. 

SHU selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 

mengalami penurunan sebesar 0,87%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan sebesar 17,97%. 

Berdasarkan data laporan keuangan tersebut diperlukan penilaian 

terhadap kinerja keuangan  USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet 

Kabupaten Mojokerto, agar pengurus segera dapat melakukan perbaikan bila 

terdapat indikasi penurunan kinerja keuangan USP yang dapat berpengaruh 

langsung terhadap perkembangan dan kesejahteraan anggotanya. 

Kinerja pada dasarnya merupakan kondisi atau cermin yang nyata 

yang ada di sebuah koperasi. Kinerja yang baik membuktikan bahwa koperasi 

mampu dalam mengelola dan menjalankan usahanya dengan baik. Kinerja 

yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula, 

untuk mengetahui kinerja suatu koperasi diperlukan suatu alat yang mampu 

memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang berkepentingan 

terhadap perkembangan koperasi tersebut, oleh karena itu laporan keuangan 

sebagai sumber informasi diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya perkembangan dalam koperasi dengan membandingkan laporan 

keuangan dalam beberapa periode melalui suatu analisis. 
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Warsono (2003:24) menjelaskan bahwa metode analisis keuangan 

yang digunakan saat ini adalah analisis rasio keuangan, analisis keuangan 

yang dimodifikasi, analisis nilai tambah pasar (Market Value Added/MVA), 

analisis nilai tambah ekonomis (Economic Value Added/EVA), analisis capital 

asset manajement equity and liquidty (Camel), dan Balance 

Scorecard(BSC),dengan bervariasinya metode analisis tersebut, suatu 

koperasi dapat memilih metode analisis yang sesuai dengan kondisi 

koperasinya karena tidak semua metode analisis dapat diterapkan untuk 

mengevaluasi kinerja koperasi tersebut. 

Penulis menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk menilai 

kinerja keuangan yang mengacu pada peraturan menteri negara koperasi dan 

usaha kecil dan menengah Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 sebagai metode 

analisis, alasannya karena metode analisis menurut Menkop ini belum pernah 

digunakan oleh USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten 

Mojokerto sebagai metode analisis untuk menilai kinerja keuangannya.  

Penggunaan analisis rasio keuangan ini juga diharapkan dapat 

memberikan informasi  yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan laporan pertanggungjawaban yang setiap akhir periode dibacakan 

dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan tersebut dapat mengetahui dengan jelas kondisi keuangan 

USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten Mojokerto. 

Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui 

keadaan atau prospek USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten 

Mojokerto dan juga untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi, penilaian 
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kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan 

manajemen dalam mengelola koperasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

penulis mengambil judul “Evaluasi Kinerja Keuangan USP Koperasi Agribisnis 

Dana Mulya Pacet Kabupaten Mojokerto.” 

 

B. Rumusan Penelitian. 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan penelitian yang penulis 

angkat adalah “Bagaimana kinerja keuangan USP Koperasi Agribisnis Dana 

Mulya Pacet Kabupaten Mojokerto.” 

 

C. Batasan Penelitian. 

Batasan penelitian pada penelitian ini adalah pada data laporan 

keuangan USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten Mojokerto 

periode 2011-2013. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui Kinerja 

Keuangan USP Koperasi Agribisnis Dana Mulya Pacet Kabupaten 

Mojokerto. 
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2. Kegunaan Penelitian. 

a. Bagi Pengurus Koperasi 

Sebagai bahan masukan kepada pengurus koperasi dalam perencanaan 

maupun koreksi terhadap kinerja keuangan USP koperasi yang telah 

dilakukan. 

b. Bagi Anggota Koperasi  

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi anggota sehingga 

anggota dapat mengetahui dengan jelas kinerja keuangan USP koperasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai salah satu referensi yang dapat dijadikan acuan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 


