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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 yang kokoh dan mandiri. Keberadaan koperasi dan 

UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel 

dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun, menjadi jantung ekonomi rakyat 

dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.(Rencana Strategis Kementrian dan 

UKM Periode Tahun 2010-2014). 

Koperasi merupakan lembaga yang tidak hanya membawa manfaat 

ekonomi saja, tetapi juga kebaikan secara social dan mendatangkan keadilan. 

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidatonya mengatakan keyakinannya 

terhadap koperasi sebagai salah satu jalan keluar mengatasi pengangguran, 

ataupun krisis energy dan pangan.Menteri Negara koperasi dan UKM Suryadarma 

Ali mengajak masyarakat merubah cara pandang terhadap koperasi, yang selalu 

dipersepsikan lemah. Kunci sukses dari koperasi dalam pengelolaan usaha yang 

profesioanal. 

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru 

perekonomian Indonesia. Atas dasar itu maka koperasi sebagai suatu perusahaan 
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yang permanen, memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis, yang tidak 

saja akan mampu memberikan pelayanan terus-menerus dan meningkat kepada 

para anggotanya serta masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan 

sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

(Sudarsono dan Edilius, 2004). 

Keberadaan koperasi di Indonesia mencerminkan wujud nyata kehidupan 

social dan ekonomi dari rakyat Indonesia. Jika diukur dari jumlah unit koperasi, 

jumlah anggota dan volume usaha, perkembangan koperasi diIndonesia 

menunjukkan kemajuan yang pesat pada periode tahun 2010 – 2012. Untuk lebih 

detailnya dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 1: perkembangan koperasi di Indonesia tahun 2010-2012 

Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota 

2010 177.482 30.461.121 

2011 188.181 30.849.913 

2012 194.295 33.869.439 

Sumber : http://www.depkop.go.id/ 

Mengingat pentingnya usaha koperasi tersebut dalam rangka menunjang 

pembangunan bangsa, maka pemerintah senantiasa mendorong agar koperasi 

dapat benar-benar tumbuh dan berkembang dengan baik, akan tetapi bukan berarti 

koperasi dibentuk oleh pemerintah dan tergantung kepadanya. Pemerintah hanya 

membina dan menggerakkan supaya tumbuh dan berkembang hingga dapat 

berdiri sendiri. Faktor-faktor pendukung berdirinya usaha koperasi antara lain 
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adalah faktor modal, untuk menunjang perkembangannya dan kemajuan suatu 

usaha koperasi haruslah didasarkan pada mental yang sehat. 

Koperasi memerlukan yang dapat dijadikan perbandingan untuk menilai 

baik dan buruknya koperasi tersebut. Ukuran perbandingannya adalah kinerja 

manajemen sebelumnya. Analisis laporan keuangan biasanya disesuaikan dengan 

kondisi perusahaan atau badan usaha tersebut. Laporan keuangan mempunyai 

kegunaan yang sangat penting yaitu dapat digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban atas kinerja atau tugas yang telah dipercayakan pada pihak 

manajemen. Laporan keuangan juga bisa dijadikan sumber informasi mengenai 

perkembangan dari suatu usaha yang dijalankan. 

Salah satu cara dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen 

adalah mengukur kinerja keuangannya . Data yang dipakai adalah laporan neraca 

dan laporan laba rugi. Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan 

koperasi, sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan prestasi koperasi selama 

jangka waktu tertentu. 

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 dan 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 koperasi yang efektif dan efesien, membantu dalam pengambilan 



4 
 

keputusan, mengidentifikasikan kebutuhan koperasi, menyediakan umpan balik 

bagi seluruh komponen yang berkepentingan dengan koperasi serta membantu 

merencanakan kegiatan operasional koperasi pada periode berikutnya. 

PKPRI Kota Malang yang merupakan salah satu koperasi serba usaha 

dengan berbagai macam layanan unit usaha antara lain adalah layanan pinjaman 

modal kerja, layanan kredit bagi PNS melalui USP-cabang GKPRI Jatim, 

penjualan barang toko, jasa penyewaan (Aula, Lahan/Area promosibarang), 

layanan kredit barang elektronik dan kendaraan roda dua. 

Tabel 2: Perkembangan perhitungan hasil usaha (dalam rupiah) 

Sumber: PKPRI kota Malang 2010-2013 

Sepanjang periode 2010 hingga 2011, pendapatan PKPRI kota Malang 

mengalami peningkatan, pada tahun 2012 pendapatan PKPRI kota Malang 

mengalami penurunan dan pendapatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan, 

diiringi dengan meningkatnya SHU setelah pajak PKPRI kota Malang pada 

periode tahun 2010-2012. Akan tetapi Padatahun 2013 SHU setelah pajak PKPRI 

kota Malang mengalami penurunan. 

Sepanjang periode tahun 2010-2013, PKPRI Kota Malang pada tahun 

2011 memiliki perkembangan tertinggi sebesar 13,04% dan perkembangan 

Tahun 
Pendapatan  

SHU Setelah 

Pajak 

 

 Jumlah % Jumlah % 

2010 791.501.293 - 127.910.591 - 

2011 894.789.166 13,04 144.843.978 13,23 

2012 892.424.408 -0,26 168.023.450 16 

2013 936.165.958 4,9 115.185.200 -31,4 
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pendapatan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar -0,26% namun memiliki 

perkembangan SHU setelah pajak tertinggi pada tahun 2012 sebesar 16%.. Pada 

tahun 2012 perkembangan pendapatan mengalami penurunan dan pada tahun 

2013 SHU setelah pajak mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PKPRI Kota Malang dalam 

melakukan kegiatan usahanya, adapun permasalahan baik dari segi financial 

maupun non financial. 

Manfaat penilaian atau analisis kinerja bagi PKPRI kota Malang adalah 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan koperasi. Analisis kinerja tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar untuk pengembangan koperasi, serta dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengurus terhadap aktivitas 

keuangan selama kurun waktu tertentu untuk perbaikan-perbaikan yang 

diperlukan kedepannya. 

Analisis kinerja ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada 

pengurus serta anggota koperasi agar dapat melakukan kegiatan berdasarkan 

prinsip koperasi secara professional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

dan memberikan banyak manfaat kepada anggota koperasi khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Manfaat analisis ini bermanfaat bagi pengurus PKPRI 

kota malang khususnya dan koperasi-koperasi lainnya pada umumnya dalam 

mengevaluasi hasil RAT selama satu periode dan mengetahui kesehatan koperasi. 

Atas dasar uraian tersebut, maka penting untuk melakukan menganalisis 

kinerja keuangan agar dapat memantau dan mengevaluasi kinerja koperasi selama 

ini, untuk diperbaiki dan meningkatkan serta mempertahankan kinerja koperasi. 
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Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PUSAT KOPERASI PEGAWAI 

REPUBLIK INDONESIA (PKPRI) KOTA MALANG 2010-2013”.  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertegas 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, sehingga dengan demikian 

diharapkan dapat mempermudah pembahasannya. Sehubungan dengan latar 

belakang, maka perumusan masalah adalah Bagaimana kinerja keuangan PKPRI 

Kota Malang 2010-2013? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan koperasi dengan Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan UKM RI Nomor. 14/Per/M.KUKM/IV/2009 dengan 

pendekatan Time series. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kinerja keuangan PKPRI Kota Malang 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi pihak manajemen koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi 

dalam rangka menentukan perencanaan dan kebijaksanaan di masa 

yang akan datang. 
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b. Bagi pihak kreditur, hasil penelitian ini dapat dijadikan alat 

pertimbangan pihak kreditur untuk meningkatkan layanan kredit untuk 

masyarakat setiap tahunnya. 

c. Untuk para anggota koperasi khususnya anggota PKPRI kota malang, 

dapat digunakan untuk memberikan informasi dan saran serta dijadikan 

salah satu cara untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan 

PKPRI kota malang. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan referensi atau informasi pada pihak yang berkepentingan atau 

pihak tertarik pada masalah yang sama. 

 


