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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi 

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur 

perekonomian saat ini telah berkembang dengan pesat. Kemajuan tersebut 

salah satunya dikarenakan telah banyak masyarakat umum mengetahui 

manfaat dari pendirian koperasi yang dapat membantu perekonomian dan 

mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Perkembangan 

koperasi sebagai salah satu badan usaha sedang mendapatkan perhatian 

pemerintah dan masyarakat umum sehingga keberadaannya sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian rakyat. 

Ada empat peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan 

anggota, (Sumarsono 2004:12). Pertama, Koperasi dapat meningkatkan 

pendapatan, peranan koperasi dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat, khususnya anggota dapat dilakukan antara lain melalui 

pembelian bersama dan penjualan bersama. Kedua, koperasi menciptakan 

lapangan kerja, melalui kegiatan usahanya koperasi memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada para anggota untuk secara 

bersama-sama bekerja melakukan kegiatan usaha koperasi.  

Ketiga, Koperasi meningkatkan taraf hidup rakyat, koperasi 

berperan meningkatkan pendapatan anggota berarti memungkinkan 
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mereka untuk lebih banyak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Keempat, Koperasi memeratakan pendapatan, Melalui koperasi telah 

banyak diberikan fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan 

semangat kerja anggota. Misalnya, para petani di desa lebih bergairah 

kerja setelah alat-alat dan bahan banyak disediakan koperasi. Produksi 

pertanianpun meningkat dan pendapatan petani ikut meningkat sehingga 

dapat terjadi pemerataan pendapatan. 

Perkembangan koperasi hingga saat ini mendapat perhatian lebih 

oleh pemerintah dan berbagai pihak. Perkembangan jumlah koperasi di 

Indonesia berdasarkan data dari Departemen Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) selama sepuluh tahun terakhir hingga tahun 2012 terus 

mengalami kenaikan, perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2004 – 2012 

 

Tahun Koperasi di Indonesia Kenaikan (Tahun) 

2004 130.730 0% 

2005 134.963 
3,24% 

2006 141.326 
4,71% 

2007 149.793 
5,99% 

2008 154.964 
3,45% 

2009 170.411 
9,97% 

2010 177.482 
4,15% 

2011 188.181 
6,03% 

2012 194.295 
3,25% 

2013 200.808 
3,35% 

Rata – rata kenaikan  4,90% 

Sumber : Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), 2013 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Indonesia 

mengalami kemajuan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dilihat dari 

nilai  rata – rata peningkatan jumlah koperasi sebesar 4,90% per tahun. 

Jumlah koperasi tersebut terdiri dari koperasi aktif dan koperasi tidak 

aktif. Sebuah koperasi dapat dikatakan aktif apabila memiliki badan 

hukum dan masih aktif melaksanakan kegiatan rapat anggota tahunan 

(RAT), sedangkan koperasi tidak aktif badan hukumnya masih tercantum 

namun kegiatannya tidak beroperasi lagi.  

Koperasi Karyawan Pabrik Gula Wringin Anom Situbondo 

merupakan koperasi yang berdiri dalam ruang lingkup Pabrik Gula 

Wringin Anom Situbondo yang merupakan perusahaan terbesar di 

Kabupaten Situbondo. Anggota dari koprasi tersebut merupakan karyawan 

tetap yang bekerja di Pabrik gula tersebut. Kopkar ini bergerak di bidang 

simpan pinjam, di samping itu juga terdapat unit usaha pertokoan yang 

menyediakan kebutuhan kantor dan karyawan serta penyaluran kredit pada 

Bank Jatim, BRI dan syari’ah.  

Peran aktif anggota sebagai faktor pendorong paling kuat dan 

sangat berpengaruh untuk kemajuan sebuah koperasi dalam melaksanakan 

kegiatan operasionalnya serta keberhasilan yang dapat dicapai koperasi 

dimasa yang akan datang. Perkembangan jumlah anggota pada Kopkar 

Pabrik Gula Wringin Anom dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal 

ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota, pendapatan koperasi 
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serta SHU yang diperoleh koperasi pada akhir periode selama tahun 2010 

sampai 2012 yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.  

Tabel 1.2 Perkembangan Anggota Kopkar Pabrik Gula Wringin Anom 

Situbondo 

  

No  Data Tahun  

2010 2011 2012 

1 Jumlah Anggota 324 295 251 

2 Pendapatan 227.163.625 206.756.400 66.265.000 

3 SHU 52.171.056 21.089.497 26.383.808 

Sumber : Kopkar Pabrik Gula Wringin Anom Situbondo 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah anggota koperasi menurun 

selama tiga tahun terakhir yang berpengaruh terhadap berbagai elemen 

koperasi terutama pada jumlah pendapatan koperasi. Menurunnya jumlah 

anggota tersebut disebabkan setiap tahun terdapat anggota yang pensiun 

dan meninggal. Anggota koperasi terdiri dari karyawan pabrik gula 

Wringin Anom yang berstatus sebagai pegawai tetap. Sedangkan proses 

perekrutan karyawan baru harus melalui tahap outsourcing untuk menjadi 

karyawan tetap. 

 Karyawan yang berstatus pegawai tetap dapat bergabung dengan 

koperasi, sedangkan karyawan yang masih berstatus pegawai outsourcing 

tidak dapat menjadi anggota koperasi. Manajemen Pabrik Gula Wringin 

Anom saat ini sedang melakukan perampingan karyawan, istilah 

perampingan digunakan untuk efektifitas posisi dan tanggung jawab 

karyawan pada posisi tertentu, sehingga jumlah karyawan yang direkrut 

tidak sebanyak jumlah karyawan yang pensiun dan meninggal. Hal ini 

yang menyebabkan jumlah anggota koperasi menurun. 
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Kopkar Pabrik Gula Wringin Anom Situbondo memiliki tujuan 

yaitu menjadi koperasi karyawan yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan anggota secara berkesinambungan, dengan 

menyelenggarakan usaha di bidang perekonomian melalui pemanfaatan 

sumber daya secara optimum dengan  memperhatikan kesejahteraan 

anggota khususnya karyawan pabrik gula wringin anom. Keberhasilan dari 

tujuan tersebut akan tercapai jika koperasi memiliki kinerja yang baik, 

untuk itu diperlukan adanya proses evaluasi terhadap Kopkar untuk 

mengetahui tingkat kinerja koperasi tersebut. 

Evaluasi kinerja pada Kopkar Pabrik Gula Wringin Anom dapat 

dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang merupakan Pedoman Penilaian 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.  

Berdasarkan Peraturan tersebut kesehatan koperasi dinilai dalam tujuh 

aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi. 

Evaluasi kinerja perlu dilakukan pada Kopkar Pabrik Gula Wringin 

Anom karena untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai pada suatu 

periode tertentu yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penilaian untuk 

menentukan strategi koperasi di masa yang akan datang. Evaluasi dapat 

memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan untuk mendorong 

karyawan mencapai tujuan koperasi dengan prestasi yang baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan judul ”Evaluasi Kinerja Koperasi Karyawan Pabrik Gula 

Wringin Anom Situbondo”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Koperasi 

Karyawan Pabrik Gula Wringin Anom Situbondo periode 2010 - 2012?” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini dimaksudkan agar penelitian tidak 

meluas dan keluar dari pembahasan permasalahan serta lebih terfokus pada 

masalah yang akan diteliti. Batasan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Data koperarasi menggunakan periode 2010 – 2012 dan laporan 

keuangan tahunan. 

2. Penelitian ini menggunakan alat analisis Peraturan Keputusan Menteri 

Koperasi dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana kinerja 

Koperasi Karyawan Pabrik Gula Wringin Anom Situbondo periode 

2010 – 2012. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Koperasi Karyawan Pabrik Gula Wringin Anom 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan 

wawasan untuk pengambilan keputusan tentang kondisi keuangan 

koperasi, yang nantinya berguna untuk perbaikan penyusunan 

rencana atau kebijakan yang akan dilakukan pada masa yang akan 

datang. 

b. Bagi Pengurus Koperasi Karyawan PG Wringin Anom Situbondo 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi koperasi 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, tingkat efisiensi serta 

efektivitas perkembangan kinerja koperasi serta keberhasilan yang 

telah dicapai dari kegiatan operasionalnya.  

c. Bagi Anggota Koperasi Karyawan PG Wringin Anom Situbondo 

Sebagai pertimbangan untuk jumlah investasi atau simpanan yang 

akan dikontribusikan serta jumlah pinjaman yang akan diajukan 

pada Koperasi Karyawan PG Wringin Anom. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan 

dalam menyusun penelitian khususnya tentang evaluasi kinerja 

keuangan koperasi. 

 


