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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dalam berbagai bidang dewasa ini sangatlah cepat, hal ini 

dapat di lihat dari perubahan-perubahan yang terjadi sekarang khususnya dalam 

bidang ekonomi. Perubahan ini merupakan suatu dampak dari globalisasi ekonomi 

yang tidak lain adalah liberalisme perdagangan dan investasi ekonomi di pasar 

bebas, akibat dari itu pasar bebas kemungkinan besar akan menjadi persaingan 

yang ketat. Sehingga pihak yang kuat daya belinya tinggi akan mengguasai pasar 

dan akan menjadi pemenang dalam persaingan tersebut. Sedangkan pihak yang 

lemah dengan daya beli  yang rendah secara otomatis akan tersisihkan dari 

lingkup persaingan dalam perdagangan. 

 Sesuai UUD 1945 yang mengatakan bahwa sistem perekonomian disusun 

berdasarkan atas dasar kekeluargaan yang di dalamnya menyangkut tiga pelaku 

ekonomi yaitu: BUMN, Swasta, dan Koperasi. Koperasi merupakan pelaku 

ekonomi yang juga harus siap menghadapi tantangan persaingan dan hal ini 

sangatlah bergantung pada insan-insan koperasi yang mampu bersifat proaktif, 

serta memiliki jiwa kewirausahaan yang inovatif dalam mengatisipasi segala hal 

yang akan dihadapi di masa akan datang. Selain itu juga harus didasari oleh 

semangat yang tinggi serta berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dan nilai 

guna mengembangakan pencapaian tujuan sesuai yang diinginkan.  
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 Perkembangan koperasi dewasa ini menjadi salah satu sorotan dari 

pemerintah, sehingga secara tidak langsung pemerintah mempunyai peranan yang 

penting dalam usaha mengembangkan perkoperasian dan juga peran masyarakat 

atau anggota yang merupakan pelaku koperasi. Dalam rangka membangun 

ekonomi dan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, koperasi berperan dan bertugas untuk membina dan 

mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan 

produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran 

yang merata. 

 Dalam pencapaian tujuan koperasi, maka koperasi harus mampu 

mempertahankan eksistensinya ditengah usaha alat-alat perekonomian lainnya 

yang pada umumnya tidak saja kuat dan lebih berpengalaman lebih bebas dalam 

tindakannya. Koperasi memerlukan penanganan yang benar-benar efektif dan 

efisien dalam segala aspek kegiatannya. Setiap koperasi harus mampu melihat 

kondisi lingkungan organisasinya untuk mempertahankan eksistensinya. Salah 

satu hal yang dapat dilakukan koperasi dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat adalah mengupayakan kinerja keuangan yang baik dan sehat. 

 Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Koperasi, Jumlah anggota, dan volume 

 usaha di Indonesia tahun 2010-2012. 

Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Jumlah Volume Usaha 

2010 177.482 30.461.121 76,8 triliun 

2011 186.907 30.472.000 97,2 triliun 

2012 194.295 33.869.439 119,2 triliun 

 Sumber:( detik news.com,12 juli 2013) 

 Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat perkembangan koperasi di 

Indonesia semakin mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat melalui 
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pertumbuhan jumlah koperasi yang tersebar di Indonesia pada tahun 2011 

mengalami peningkatan sebesar 5,31% dari tahun 2010. Sedangkan pada tahun 

2012 mengalami peningkatan yang sedikit lebih rendah dari tahun 2011 yaitu 

sebesar 3,95%. 

 Berdasarkan jumlah anggota koperasi setiap tahun mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah anggota meningkat sebesar 0,03% dari 

tahun 2010. Sedangkan tahun 2012 lebih banyak mengalami peningkatan dari 

tahun 2011 yaitu 11,1%. Dilihat dari volume usaha juga mengalami  peningkatan 

setiap tahun. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan 26,3% sedangkan di tahun 

2012 mengalami peningkatan 22,6%. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

masyarakat di Indonesia tinggi dalam bergabung dalam mengembangkan 

koperasi. Peningkatan ini diharapkan dapat mensejahterakan para anggotanya. 

 Seperti badan usaha lain, koperasi memerlukan suatu alat yang dapat 

memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan pada perkembangan 

koperasi. Alat yang dimaksudkan disini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh 

pihak manajemen, selain digunakan sebagai sumber informasi mengenai 

perkembangan usaha dapat juga sebagai alat pertanggung jawaban dari pihak 

manajemen koperasi. Penilaian kinerja koperasi pada dasarnya merupakan 

perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang akan dijalankan untuk 

mencapai tujuan dari koperasi. Penilaian kinerja itu dilakukan bertujuan untuk 

memotivasi pengurus dan pengelola koperasi dalam mencapai sasaran organisasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya, agar memperoleh hasil yang diinginkan. 
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Dengan adanya analisis kinerja keuangan, koperasi dapat mengidentifikasi kodisi 

dari keuangannya. 

 Koperasi Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula 

”Djombang Baru” merupakan salah satui koperasi fungsional yang anggotanya 

terdiri dari karyawan perusahaan itu sendiri. Kegiatan usaha yang dilakukan 

antara lain terdiri dari: pertokoan, simpan pinjam, dan foto copy. Pada dasarnya 

koperasi ini memulai usahanya dengan skala kecil dan hanya melayani anggota 

yang terdaftar sebagai pegawai atau karyawan pabrik gula tersebut. Hal ini 

memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman, karena proses pembayaran 

angsuran yang langsung dapat dipotong dari nominal gaji yang sudah ditetapkan 

oleh pegawai pabrik gula tersebut. Hingga kini koperasi mengupayakan kegiatan 

ekonomi di bidang simpan pinjam agar berjalan dengan optimal untuk 

melanjutkan kelangsungan hidupnya. 

Tabel 1.2 Laporan RAT Koperasi Karyawan PG “Djombang Baru”     

2010-2012 

Komponen Tahun 2010 

(Rp) 

Tahun 2011 

(Rp) 

Tahun 2012 

(Rp) 

Asset 848.489.188 2.465.100.827 3.320.173.534 

Modal sendiri 401.153.676 1.985.263.322 2.581.299.342 

Besar Simpanan 408.196.881 523.964.455 687.310.867 

SHU 138.358.234 188.690.015 264.349.665 

Jumlah Anggota 257 299 323 

 Sumber :Koperasi Karyawan PG ”Djombang Baru” 

 Pada tabel 1.2 yang tertera diatas menjelaskan dari hasil RAT Koperasi 

bahwa Asset dan modal sendiri meningkat derastis pada tahun 2011 dibanding 

dengan tahun 2010 dan 2012, dengan rincian asset tahun 2011 mengalami  
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kenaikan 191%, Modal sendiri tahun 2011 mengalami kenaikan yang drastis     

167 %, sedangkan besar simpanan dan SHU meningkat drastis pada tahun 2012 

sebesar 40% dan simpanan 31%. 

 Manfaat penilaian kinerja bagi koperasi ini adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan koperasi, agar dapat mengelola kegiatan koperasi secara 

efektif dan efisien, membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasi 

kebutuhan koperasi, serta membantu merencanakan kegiatan operasional koperasi 

pada masa berikutnya. Analisis kinerja ini bertujuan untuk memberikan pedoman 

kepada pengurus serta anggota koperasi agar dapat melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, kehati-hatian, sehingga dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota. Sekaligus dengan 

adanya analisis ini dapat memberikan manfaat kepada pengurus koperasi untuk 

mengevaluasi hasil RAT selama tahun berjalan dan mengetahui tingkat kesehatan 

koperasi. 

 Kinerja manajemen dalam mengelola kelembagaan dan usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dapat diketahui melalui analisis kinerja 

keuangan yang baik. Dalam hal ini mengikuti acuan yang dikeluarkan oleh 

kementerian koperasi. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi 

ini, dalam mengelola usaha dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan 

efisian maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan, dengan menggunkan 

standart penilaian kinerja keuanagan koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia                                                       

Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
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  Pengukuran kinerja keuangan Koperasi Karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero) Pabrik Gula ”Djombang Baru”, memberi gambaran 

mengenai perkembangan koperasi tersebut, apakah koperasi mengalami kemajuan 

atau kemunduran khususnya dalam rentang waktu dari tahun ke tahun. Dengan 

demikian diharapakan hal tersebut akan berguna bagi para pengambil keputusan 

untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga senantiasa 

dilakukan analisis kinerja pada koperasi tersebut  pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Karyawan  

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula ” Djombang Baru”. 

B. Rumusan Masalah 

 Sebagai suatu badan usaha koperasi dalam menjalankan bidang usahanya 

perlu menganalisis kinerja keuangan pada Koperasi. Berdasarkan uraian diatas, 

maka permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah : 

 “Bagaimana kinerja keuangan koperasi karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero) Pabrik Gula ”Djombang Baru” pada tahun 2010 -2012?”. 

C. Batasan Penelitian 

 Untuk menghindari perluasan masalah dan lebih terfokus terhadap 

pembahasan masalah yang diteliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan tahun 2010-2012 

2. Analisis yang dipakai mengacu pada peraturan Menteri Koperasi dan 

Usaha Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui  Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan            

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula ”Djombang Baru” 

Tahun 2010-2012. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

a. Bagi pengurus koperasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

alternatif untuk membantu dalam perencanaan yang tepat dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

b. Bagi anggota koperasi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memberikan gambaran sejauh mana perkembangan koperasi dari segi 

keuangan maupun usahanya untuk anggota maupun pihak eksternal. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai refrensi bagi peneliti lain yang 

mempunyai pandangan yang sama untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 


