
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan kegiatan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena koperasi dipandang 

sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha 

yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu koperasi perlu dibina secara 

profesional baik dalam bidang organisasi maupun bidang mental dan 

usahanya. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar memenuhi kewajibannya terhadap para 

pemberidana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapakan oleh perusahaan. 

Untuk memenuhi baik buruknya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan 

dapat diketahui dengan cara menganalisis laporan keuangan. Keberhasilan 

tercapainya suatu prestasi melalui sehat tidaknya laporan keuangan, yang 

merupakan dasar penilaian prestasi atau hasil kinerja seluruh departemen atau 

bagian yang ada di perusahaan dapat diketahui melalui analisis laporan 

keuangan, yang merupakan salah satu dasar yang menjadi perhitungan 

sebagai acuan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. 

Penilaian terhadap kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang 

penting dilakukan koperasi untuk menilai sejauh mana tingkat efisiensi dan 



efektivitas opersional koperasi, kinerja laporan keuangan pada saat sekarang, 

modal yang diperlukan, dan hal – hal yang perlu diperbaiki, oleh karena itu 

koperasi harus mengetahui kondisi  atau tingkat yang baik. Koperasi dapat 

menilai kondisi keuangan dengan melihat laporan neraca keuangan dan 

laporan laba rugi dari koperasi tersebut. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap pemberi dan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan atau organisasi dengan melakukan penilaian 

kinerja keuangan. Penialian kinerja dilakuakan pada semua perusahaan, 

dalam hal ini koperasi juga melakukan penilaian kinerja. Koperasi 

memerlukan suatu hasil laporan keuangan yang dapat memberikan informasi 

bagi pihak yang berkepentingan didalam koperasi itu sendiri atas 

perkembangan yang telah dijalankan setelah koperasi itu beroperasi. Penilaian 

atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

perusahaan atau koperasi. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan 

usaha yang bergerak di bidang perkoperasian di Indonesia. Koperasi memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para 

anggotanya, dan ikut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar, sehingga menjadi salah 

satu jembatan untuk menuju kemakmuran yang sejati. 



Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yaitu badan usaha 

yang didirikan oleh pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. KPRI 

merupakan salah satu koperasi yang ada di Indonesia yang sangat prospektif 

dimasa mendatang, apabila mempunyai jati diri yang baik serta melaksanakan 

prinsip dan nilai koperasi. 

Berdasarkan laporan keuangan KPRI P dan K pada tiga tahun 

terakhir 2010, 2011, 2012 menujukkan bahwa setiap tahunya mengami 

fluktuasi Sisa Hasil Usaha (SHU) namun jumlah pendapatan yang diperoleh 

koperasi mengalami kenaikan. Berikut adalah data SHU dan pendapatan pada 

KPRI P dan K tahun 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1.1 Data Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Pendapatan KPRI P dan K Tahun 

2011-2012 

Tahun SHU KPRI (Rp) Pendapatan (Rp) 

2010 42.774.300 188.739.300 

2011 42.984.500 190.246.460 

2012 15.085.175 246.917.250 

Sumber: Data Koperasi “P dan K” Laporan RAT tahun 2010-2012 

Pada tabel 1.1 yang tertera diatas menjelaskan dari Sisa Hasil Usaha 

(SHU) KPRI P dan K pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami fluktuasi, 

yang mana SHU pada tahun 2011 meningkat 4,22% dari tahun 2010,dan pada 

tahun 2012 mengalami penurunana sebasar71,88% dari tahun 2011. Berbeda 

dengan pendapatan yang setip tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 

2011 meningkat 0,79% dari tahun 2010 dan tahun 2012 meningkat 22,95% 

dari tahun 2011. 



Pendapatan dari KPRI P dan K yang terus meningkat setiap tahunnya 

berbanding terbalik dengan pembagian SHU yang mengalami kenaiakan dan 

penurunan, pada dasarnya pendapatan koperasi berbanding lurus dengan 

pengambilan nilai SHU. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan koperasi 

tersebut membutuhkan berbagai perhitungan keputusan bagi pihak-pihak 

berkepentingan serta mengetahui dan membandingkan bagaimana kondisi 

kinerja keuangan koperasi tersebut. 

Pengukuran kinerja keuagan KPRI P dan K adalah untuk mengukur 

seberapa besar tingkat kesehatan koperasi, mengevaluasi hasil kineja selama 

kurun waktu tertentu yang dapat ditetapkan sebagai setrategi tepat untuk masa 

depan. Analisis kinerja keuangan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi 

keadaan atau prospek KPRI dimasa depan yang lebih baik. Melalui analisis 

kinerja koperasi maka pihak manajemen atau pengurus koperasi dapat dengan 

tepat untuk menentukan dan menetahui tingkat kesehatan koperasi. 

Berdasarkan latar belakang, serta mengingat pentingnya kinerja 

keuangan bagi berkembangnya usaha koperasi, maka penulis mengambil 

judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) P dan K Wonotirto Kabupaten Blitar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka merumuskan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana Kinerja Keuangan KPRI P dan K Wonotirto Kabupaten 

Blitar? 



C. Batasan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dengan mengunakan 

metode Analisis Rasio Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

dan Data keuangan yang digunakan dari koperasi yang bersangkutan dari 

tahun 2010 sampai dengan 2012. 

D. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji kinerja 

keuangan KPRI P dan K Wonotirto Kabupaten Blitar. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajemen KPRI P dan K 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

masukan untuk pengambilan keputusan kebijakan keuangan dimasa 

mendatang. 

2. Bagi Anggota KPRI P dan K 

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi anggota dan 

untuk meningkatkan partisipasinya dalam unit simpan pinjam sehingga 

dapat meningkatkan kinerja koperasi. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi, 

baik untuk penelitian serupa atau untuk menambah pengetahuan 

mengenai analisis kinerja keuangan. 

 


