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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian menerangkan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.  

Koperasi sebagai sebuah entitas usaha dalam mempersiapkan diri di 

era globalisasi (Abdullah, 2006). Sehingga untuk menghadapi tantangan 

global itulah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dan 

mewujudkan keadilan sosial khususnya masyarakat kalangan menengah ke 

bawah perlu dibentuk suatu lembaga yang meyediakan pelayanan dimana 

memberikan kemudahan. Konsep Islam dinilai lebih fleksibel dan non riba, 

kemudian didirikan Koperasi Syariah. 

 Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan 

Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan 

Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa 

keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan 
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adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit 

jasa keuangan syariah.  

Aries Mufti (2014), menilai pertumbuhan ekonomi syariah di 

Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Indonesia disebutnya telah 

menjadi negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di dunia. Alasannya,  

jaringan koperasi syariah di Indonesia yang ada saat ini hampir mencapai 5 

ribu unit dengan jumlah cabang hampir 22 ribu. Dengan jumlah anggota 

sekitar 762 ribu anggota dan total asetnya mencapai 5-8 triliun rupiah. Jumlah 

ini akan semakin bertambah pada masa mendatang seiring dengan 

perkembangan industri keuangan yang berbasis syariah akhir-akhir ini. 

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah 

dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha berdasarkan 

prinsip syariah banyak keingintahuan yang besar terhadap mekanisme 

pendirian koperasi syariah. Demikian pula dengan Pusat Koperasi Syariah 

(PUSKOPSYAH) Alkamil Jawa Timur  yang merupakan koperasi sekunder 

yang mana beranggotakan koperasi primer. Adanya PUSKOPSYAH Alkamil 

Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para anggota 

koperasi. PUSKOPSUAH Alkamil Jawa Timur kini telah mengalami 

kemajuan yang cukup baik, hal ini terbukti dengan adanya ekspansi usaha. 

Peningkatan usaha PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur ditandai 

dengan adanya peningkatan operasi serta perolehan laba usaha yang cukup 

signifikan, dimana laba usaha PUSKOPSYAH  Alkamil  Jawa Timur tahun 

2009 mencapai  Rp. 86.942.936,58, kemudian tahun 2010 meningkat menjadi 
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Rp. 358.893.777,94, tahun 2011 Rp. 626.550.982,00, dan pada tahun 2012 

Rp. 1.184.778.552,00. Peningkatan laba usaha yang dihasilkan 

PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur setiap tahunnya juga diiringi oleh 

meningkatnya hutang jangka panjangnya. Dimana pada tahun 2010 mencapai 

Rp. 1.429.613.331,00, tahun 2011 Rp. 3.560.000.001,00 dan tahun 2012 

meningkat menjadi Rp. 5.517.953.999,00. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur mengalami gejala hambatan 

dalam efisiensi aktivitas penggunaan hutang jangka panjang yang nantinya 

akan menggambarkan koperasi dalam keadaan insolvable.  

Laporan Keuangan PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur sampai saat 

ini belum cukup untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan koperasi. Data 

yang ada pada laporan keuangan perlu dianalisis lebih lanjut untuk 

memberikan gambaran mengenai kemajuan yang telah diraih oleh koperasi. 

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan perbandingan dan pengukuran 

data keuangan dari dua periode atau lebih. Selain itu, PUSKOPSYAH 

Alkamil Jawa Timur belum pernah melakukan perhitungan rasio terhadap 

laporan keuangan yang disusun, koperasi hanya membandingkan jumlah laba 

atau rugi yang diperoleh dan membandingkan jumlah aktiva yang dimiliki 

terutama kas dan Bank untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan.  

PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur perlu menganalisis posisi 

keuangannya agar prestasi kinerja koperasinya tidak mengalami kemunduran 

atau penurunan, dan diharapkan nantinya kinerja keuangan koperasinya dapat 

dipertahankan atau lebih ditingkatkan. Mengetahui kinerja sebuah koperasi 
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ini sangat penting, karena walaupun koperasi tersebut mengalami peningkatan 

pada sisa hasil usahanya (SHU), itu bukanlah ukuran mutlak bahwa koperasi 

tersebut telah dapat bekerja dengan efektif dan efisien. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peranan analisis laporan 

keuangan melalui analisis rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan 

antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain (Harahap, 2006:301). Pada 

penelitian ini, untuk mengetahui apakah kinerja keuangan koperasi tahun 

2009, 2010, 2011 dan 2012 mengalami peningkatan maka peneliti mengacu 

pada penilaian tingkat kesehatan berdasarkan peraturan menteri negara 

koperasi dan usaha kecil menengah nomor 35.3/Per/M/KUMK/X/2007 

tanggal 8 oktober 2007 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan 

koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. 

Dengan menggunakan analisis rasio, maka diharapkan dapat diketahui kinerja 

koperasi khususnya dari hal keuangannya dan juga dapat diketahui secara 

langsung perkembangan perusahaan melalui laporan keuangan.  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas serta mengingat 

pentingnya kinerja keuangan bagi berkembangnya usaha koperasi, maka 

peneliti memilih judul ”Analisis Kinerja Keuangan Pada Pusat Koperasi 

Syariah (PUSKOPSYAH) Alkamil Jatim”. 

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana Kinerja  Keuangan PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur 

dilihat dari Rasio Capital, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Rentabilitas, 

dan Likuiditas pada tahun 2009-2012? 
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2.  Bagaimana upaya PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur dalam 

meningkatkan kinerja keuangan?  

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindari 

kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang 

di tentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti 

memperjelas obyek yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja keuangan PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur, dengan 

menggunakan Rasio Capital, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), 

Rentabilitas, dan Likuiditas tahun 2009-2012. 

2. Analisis yang digunkan menurut peraturan menteri negara koperasi dan 

usaha kecil menengah nomor 35.3/Per/M/KUMK/X/2007 tanggal 8 

oktober 2007 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi 

jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan Kinerja  Keuangan PUSKOPSYAH Alkamil Jawa 

Timur dilihat dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas pada 

tahun 2009-2012. 

2.  Untuk mendeskripsikan upaya PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur 

dalam meningkatkan kinerja keuangan. 
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E. Manfaat 

Dengan adanya penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan 

PUSKOPSYAH Alkamil Jawa Timur dapat berguna bagi: 

1. Bagi Anggota Koperasi 

      Sebagai informasi untuk dijadikan acuan pembahasan pada saat 

penyelenggaran Rapat Anggota Tahunan dalam meningkatkan kinerja 

koperasi kedepannya. 

2. Bagi Lembaga Koperasi 

 Sebagai masukan bagi manajemen koperasi untuk mengetahui efisiensi 

serta efektivitas perkembangan koperasi yang pada akhirnya berguna bagi 

perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang dilakukan di waktu 

yang akan datang   

3. Bagi Peneliti Lanjut 

Dapat dijadikan bahan pemelitian oleh peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


