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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian 

nasional, seperti tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 

yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan”. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan koperasi 

namun sebenarnya makna asas kekeluargaan terdapat pada tubuh koperasi itu 

sendiri. Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan pada terwujudnya 

prekenomian yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi untuk 

meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. 

Dalam Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945  dengan jelas 

menyebutkan bahwa gerakan koperasi menjadi sendi untuk mendukung 

prekonomian nasional, selain sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Dari ketiga kekuatan ekonomi nasional tersebut pemerintah 

mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen yang saling 

mendukung dan terpadu di dalam sistem ekonomi nasional. 

Koperasi ditempatkan sangat istimewa dalam prekonomian Indonesia 

ialah dalam kedudukannya sebagai sokoguru perekonomian nasional, namun 

dari keberpihakan pemerintah selama ini untuk mendorong kemajuan dan 

kemandirian koperasi yang tampak hasilnya adalah perkembangan jumlah-

jumlah koperasi. Fakta menunjukkan dari segi kuantitas koperasi semakin 

besar, akan tetapi dari segi kualitas dan manajemen untuk mendorong 
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kemajuan dan kemandiriannya masih tertinggal apabila dibandingkan dengan 

pelaku ekonomi lainnya yakni sektor usaha swasta dan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

Berdasarkan data Kemenkop UKM dalam www.depkop.go.id 2014, 

kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 2 persen, 

jauh dibandingkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sebesar 20 persen dan kontribusi swasta terhadap PDB terbesar, yakni 78 

persen. Ini menjadi bukti nyata bahwa koperasi saat ini masih tertinggal 

sangat jauh dari BUMN dan BUMS. 

Kondisi perkembangan koperasi di Indonesia saat ini sangat 

memperihatinkan. Hasil data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

menengah menyebutkan bahwa, hingga akhir Desember 2013 jumlah 

koperasi yang tidak aktif meningkat. Peningkatan jumlah koperasi yang tidak 

aktif ini bisa dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1: Jumlah Perkembangan Koperasi di Indonesia 2012 dan 2013 

Tahun Jumlah 

Koperasi di 

Indonesia 

Jumlah 

Koperasi 

Aktif 

Jumlah 

Koperasi 

Tidak Aktif 

Persentase 

Jumlah 

Koperasi 

Aktif 

Persentase 

Jumlah 

Koperasi 

Tidak Aktif 

2012 194.295 139.321 54.974 71,71% 28,29% 

2013 203.701 143.117 60.584 70,26% 29,74% 

Sumber: www.depkop.go.id, 2014 

Dari tabel 1.1 diatas bisa disimpulkan jumlah koperasi meningkat setiap 

tahun namun jumlah koperasi yang tidak aktif justru semakin banyak yakni 

sebanyak 29,74 persen dari 203.701 unit koperasi berstatus tidak aktif di 

tahun 2013. Jumlah ini  meningkat  dari tahun sebelumnya yang tidak aktif 

http://www.depkop.go.id/
http://www.depkop.go.id/
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sebanyak 28,29 persen dari jumlah 194.295 unit koperasi. Jumlah koperasi 

tidak aktif merupakan bukti ketidakseriusan perangkat koperasi dalam 

mengelola koperasi tersebut. Perkembangan jumlah koperasi dan jumlah 

anggota merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mengindikasikan 

bahwa kinerja koperasi di Indonesia menurun. 

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh deputi kelembagaan 

Kementerian Koperasi dan UKM pencapaian kineja koprerasi berkualitas 

hanya terdapat pada 15 provinsi sedangkan sisanya masih berada dibawah 

peringkat kinerja (Sumber:www.depkop.go.id). Data-data tersebut sangat 

cukup menggambarkan bahwa kinerja koperasi di Indonesia dalam kondisi 

buruk.  

Untuk memperbaiki kinerja diperlukan evaluasi, cara untuk melakukan 

evaluasi ialah dengan melakukan pengukuran kinerja (Agung,2008:17). 

Pengukuran kinerja penting dilakukan karena sebagai dasar menentukan 

efektifitas kegiatan usahanya terutama efektifitas operasional, bagian 

organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

Pentingnya pengukuran kinerja ialah sebagai acuan pembuatan 

keputusan dan mendukung pelaporan eksternal, baik bagi manajemen dan 

masyarakat sebagai penilai kinerja organisasi. Bagi manajemen, pengukuran 

kinerja merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen, 

sedangkan bagi pihak luar seperti masyarakat pengukuran kinerja bermanfaat 

untuk memonitor dan menilai pencapaian kinerja. 

http://www.depkop.go.id/
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Penilaian terhadap kinerja suatu koperasi yaitu menggunakan analisis 

laporan keuangan dan non keuangan, informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan akan menunjukkan kinerja keuangan koperasi dalam beberapa 

periode. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

laporan keuangan yang ada. Analisis laporan keuangan yang digunakan 

dalam koperasi berbeda dengan yang digunakan dalam menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan. 

Analisis yang digunakan koperasi untuk mengukur kinerja ialah  

menurut pedoman klasifikasi penilaian koperasi yang dikeluarkan oleh 

kementerian koperasi No.194/Kep/M/IX/1998, lalu diperbaharui dengan 

dikeluarkannya keputusan menteri koperasi No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, 

lalu terbaru adalah Kepmen koperasi  No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang 

saat ini masih digunakan. Pedoman klasifikasi koperasi ini terdiri dari 

beberapa rasio-rasio variabel, yaitu: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, 

Manajemen, Likuiditas, Efisiensi, Kemandirian dan Pertumbuhan dan Jati 

Diri Koperasi. 

Dalam pasal 83 Undang Undang No 17 tahun 2012 disebutkan bahwa 

koperasi memiliki banyak jenis. Pembagian jenis koperasi didasarkan pada 

kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Salah satu jenis 

koperasi menurut golongan fungsionalnya adalah Koperasi Pondok Pesantren 

(Kopontren). 

Menurut Rusdarti (2009:9) Koperasi pondok pesantren dalam 

menjalankan usahanya banyak menghadapi berbagai masalah, diantaranya: 
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pertama, Adanya persepsi negatif warga pesantren terhadap koperasi karena 

salah satu sebab ada ulah pengurus yang kurang bertanggung jawab. Kedua, 

Pengetahuan tentang perkoperasian di lingkungan pondok pesantren kurang 

memadai. Ketiga, Sumber daya manusia pesantren yang berkualitas masih 

terbatas. 

Keempat, Pembinaan dalam bidang organisasi oleh pengurus pesantren 

kurang dilaksanakan secara intensif. Kelima, Lemahnya struktur manajemen 

koperasi dan kemampuan pengurus dalam menegelola usaha dan organisasi 

koperasi dengan baik. Keenam, Kurang insentifnya pembinaan yang 

dilakukan oleh pembina, rendahnya kemampuan pengurus, dan lemahnya 

partisipasi anggota akan memepengaruhi kinerja keuangan kopontren. 

Koperasi Pondok Pesantren Al-Aziziyah merupakan salah satu 

Koperasi Pondok Pesantren tertua yang berdiri di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Perkembangan jumlah Koperasi Pondok Pesantren di Nusa Tenggara 

Barat dapat dilihat pada tabel 1.2. 

  Tabel 1.2.: Perkembangan Jumlah Pondok Pesantren di Nusa Tenggara Barat 

Tahun Jumlah Koperasi 

Pondok Pesantren 

Jumlah Koperasi 

Aktif 

Jumlah Koperasi 

Tidak Aktif 

2012 231 220 11 

2013 239 162 77 

 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM NTB, 2014 

Tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah Koperasi Pondok Pesantren tahun 

2012-2013 mengalami peningkatan 3,34%, akan tetapi jumlah koperasi aktif 

mengalami penurunan sebesar 26% dan jumlah koperasi tidak aktif 

mengalami peningkatan sampai 85%. Besarnya jumlah koperasi Pondok 
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Pesantren dalam status tidak aktif ini mengindikasikan masih rendahnya 

kinerja koperasi pondok pesantren di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Koperasi Pondok Pesantren Al-Aziziyah merupakan salah satu dari 162 

koperasi yang aktif sampai saat ini. Menurut informasi dari kepala Koperasi 

Pondok Pesantren Al-Aziziyah koperasi ini sempat vakum atau tidak aktif 

pada tahun 2006 dan aktif kembali pada tahun 2009 dikarenakan terdapat 

sejumlah dana kredit dari anggota yang belum dibayar sedangkan anggota 

tersebut tidak diketahui keberadaanya lagi, sehingga ini mengganggu kinerja  

dari koperasi Al-Aziziyah. Koperasi Pondok Pesantren Al-Aziziyah memiliki 

fenomena yang unik dalam tiga tahun terakhir, fenomena tersebut dijelaskan 

pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3. menunjukkan jumlah anggota tiap tahun mengalami 

peningkatan namun jumlah sisa hasil usaha menurun dan ini menimbulkan 

pertanyaan besar mengenai penurunan kinerja yang terjadi pada Koperasi 

Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Seharusnya jumlah anggota yang meningkat 

menunjukkan jumlah iuran, simpanan wajib dan simpanan pokok bertambah 

berbanding lurus dengan peningkatan jumlah SHU namun kenyataan 

berbanding terbalik yakni laba yang didapatkan setiap tahun menurun.  

Tabel 1.3.: Perkembangan jumlah anggota dan jumlah Laba Koperasi Pondok 

Pesantren Al-Aziziyah NTB 

Tahun Jumlah Anggota Jumlah Sisa 

Hasil Usaha 

2011 245 2.260.442 

2012 273 1.905.934 

2013 277 1.726.456 

` Sumber: Koperasi Pondok Pesantren Al-Aziziyah NTB 
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Beberapa tahun belakangan ini Koperasi Pondok Pesantren Al-Aziziyah 

sejak aktif kembali pada tahun 2009 kinerja atau kesehatan unit simpan 

pinjam dari koperasi ini belum pernah diukur dan diketahui sehat atau 

tidaknya. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan 

diatas,  maka penelitian ini mengambil judul: “Analisis Kinerja Pada 

Koperasi Pondok Pesantren Al-Aziziyah Nusa Tenggara Barat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan pokok permasalahan 

penelitian ini ialah: Bagaimana kinerja pada Koperasi Pondok Pesantren Al-

Aziziyah NTB? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada, maka penelitian 

ini diberi batasan pembahasan yaitu: 

1. Data yang digunakan berdasarkan laporan keuangan, data anggota, dan 

hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk periode 2011-2013. 

2. Alat ukur yang digunakan adalah berpedoman pada keputusan Menteri 

Koperasi dan UKM tahun 2009 yang berisikan rasio-rasio variabel 

sebagai berikut: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, 

Likuiditas, Efisiensi, Kemandirian dan Pertumbuhan dan Jati Diri 

Koperasi. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengukur kinerja pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Aziziyah 

NTB.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Koperasi  

1) Sebagai bahan masukan alternatif pengendalian keputusan 

startegis berdasarkan informasi kualitatif yang akurat sebagai 

acuan pencapaian tujuan jangka panjang. 

2) Sebagai bahan masukan bagi manajemen koperasi untuk 

melakukan tindakan lebih lanjut dalam menghadapi permasalahan 

yang sedang dihadapi dan bermanfaat untuk melakukan 

perbaikan.  

b. Bagi Anggota Koperasi 

 Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi anggota koperasi       

dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan koperasi yang ada. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian 

yang akan datang. 

2) Selain itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

analisis kinerja keuangan dan non keuangan sebagai dasar evaluasi 

kinerja manajemen koperasi. 
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