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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa yang cerdas tidak hanya ditunjang dari pendidikan semata, namun 

juga sikap masyarakat untuk sadar akan pemenuhan gizi bagi tubuh juga sangat 

penting guna menunjang aktifitas yang dilakukan oleh setiap individu. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang ada di 

daratan dan lautan. Masyarakat Indonesia sendiri belum mampu untuk 

memanfaatkan dengan baik kekayaan sumber daya  alam yang ada.  

Salah satu hasil sumber daya alam yang tidak bisa dimanfaatkan dengan 

baik adalah kekayaan hasil laut, yaitu salah satunya ikan. Ikan memiliki banyak 

sekali kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagitubuh. Salah satunya yaitu 

omega 3 dan omega 6 yang mana dengan mengkonsumsi gizi tersebut akan 

mampu meningkatkan perkembangan dan kecerdasan otak anak serta mencegah 

datangnya beberapa penyakit degeneratif dan untuk orang dewasa dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh (Gandiwa, 2012).  

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah perairan 

yang luas membuat masyarakat yang hidup didaerah pesisir menggantungkan 

hidupnya menjadi seorang nelayan. Hasil dari tangkapan nelayan sebagian di jual 

kepasar lokal dan sebagian lagi dijual keluar negeri. Berdasarkan statistik 

produksi ikan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 
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 Tabel 1.1 Data Penyediaan Ikan Indonesia Tahun 2007-2012 

Tahun Total Penyediaan (1000 ton) Per Kapita (Kg/Kap/Th) 

2007 6.381 28,280 

2008 7.072 30,950 

2009 7.754 33,510 

2010 9.119 38,390 

2011 10.282 41,950 

2012 13.493 56,170 

Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan diunduh pada tanggal 22 Maret 

2013 (http: statistik.kkp.go.id) 

Berdasarkan Tabel 1.1, penyediaan ikan yang ada di Indonesia dari tahun ketahun 

mengalami peningkatan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penyediaan ikan di 

Indonesia mampu meningkat mencapai 100%. Peningkatan ini masih belum 

diimbangi dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Berdasar pada 

data yang ada pada Kementrian Kelautan dan Perikanan bahwa tingkat konsumsi 

ikan dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

 Tabel1.2 Tingkat Konsumsi Ikan Indonesia Tahun 2007-2012 

Tahun Per Kapita (Kg/Kap/th) % Kenaikan 

2007 26 - 

2008 28 8% 

2009 29,080 4% 

2010 30,470 5% 

2011 31,640 4% 

2012 33,890 7% 

Rata-rata 5% 

Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan diunduh pada tanggal 22 maret 

2013 (http:statistik.kkp.go.id) 

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia, 

konsumsi ikan nasional memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya. Tercatat 

tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan sebesar 8% dibandingkan dengan tahun 2007, dan terus naik dalam 

kisaran yang relative kecil yakni 4% pada tahun 2009 kemudian naik kembali 
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sebesar 5% untuk tahun 2010 serta 4% dan 7% untuk tahun 2011 dan 2012. 

Berdasar data tersebut jika dirata-rata tingkat kenaikan kosumsi ikan masyarakat 

Indonesia mulai tahun 2007 – 2012 hanya sebesar 5%. 

Hal ini mengindikasikan jika melihat Negara Indonesia yang memiliki 

lautan yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar kesadaran 

masyarakat kita akan pentingnya mengkonsumsi ikan yang memiliki nilai gizi 

yang sangat tinggi masih kurang, karena jika dibandingkan dengan Negara-negara 

tetangga seperti Malaysia yang masyarakatnya mengkonsumsi ikan sebesar 45 

Kg/Kap/Th, Thailand 35 Kg/Kap/Th, dan Jepang 100 Kg/Kap/Th. Seharusnya 

Indonesia dengan kekayaan lautnya bisa lebih dari saat ini dan mampu melebihi 

negara-negara lainnya.  

  Kabupaten Malang merupakan salah satu penghasil ikan laut di Indonesia. 

KUD Mina Jaya yang berada di Sendang biru merupakan salah satu koperasi yang 

bergerak di bidang penampungan ikan dari nelayan. Sebagian besar anggotanya 

merupakan kelompok nelayan pantai selatan yang memiliki tempat pelelangan 

ikan yang disebut Pondok Dadap yang mampu mendaratkan ikan sebesar 9.508,80 

ton/th. Proses evaluasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah koperasi 

sehingga kinerja koperasi tetap terukur dari tiap periode. Evaluasi fungsi 

manajemen sebuah unit usaha perlu dilakukan baik itu dalam segi perencanaan 

sampai terhadap tahap Controling.  

 Fenomena yang umum terjadi yakni disaat penjualan koperasi meningkat 

baik itu SHU dan juga persediaan yang ada pada koperasi juga meningkat, baik 

peningkatan terjadi secara proporsional ataupun tidak. Disaat penjualan itu turun 

maka juga akan dapat menurunkan persediaan yang ada pada koperasi karena 
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kebutuhan yang besar akan membuat persediaan yang tinggi begitu juga 

sebaliknya, disaat penjualan turun persediaan yang ada juga harus berkurang 

sehingga tidak terjadi Over Investment dalam koperasi. Data penjualan dan sisa 

hasil usaha KUD Mina Jaya tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 Data Penjualan, Sisa Hasil Usaha dan Persediaan koperasi Periode 

2007-2012 

Tahun Penjualan (Rp) SHU (Rp) Persediaan  

2007 10.195.631.311 133.645.203 68.800.000 

2008 11.938.337.952 27.830.357 39.375.000 

2009 11.016.218.207 42.482.469 100.424.185 

2010 9.986.396.644 47.982.298 106.515.795 

2011 8.034.869.955 38.754.643 78.695.687 

2012 8.966.869.611 42.644.718 125.668.600 

Sumber : Laporan keuangan KUD Mina Jaya  

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa kondisi keuangan yang ada 

pada Koperasi Mina Jaya pada tahun 2008, penjualan koperasi mengalami 

kenaikan sebesar 17% dibandingkan dengan penjualan tahun 2007 akan tetapi 

SHU koperasi mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar 79% serta 

penurunan juga terjadi pada persediaan koperasi sebesar 43%. Pada tahun 2009 

penjualan koperasi mengalami penurunan sebesar 8% namun mampu 

meningkatkan SHU koperasi sebesar 53% serta persediaan sebesar 171%. Begitu 

juga untuk tahun 2010 dimana disaat penjualan koperasi mengalami penurunan 

sebesar 9% SHU koperasi mengalami peningkatan sebesar 13% serta persediaan 

koperasi juga meningkat sebesar 6%. Tahun 2011 dan tahun 2012 perkembangan 

antara penjualan dan SHU koperasi mulai mengalami perubahan yang sama yakni 

disaat penjualan turun 20% pada tahun 2011 SHU koperasi juga turun sebesar 

19% dan persediaan juga turun sebesar 26% dan disaat penjualan koperasi naik 
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12% untuk tahun 2012 begitu juga dengan SHU koperasi yang meningkat sebesar 

10% dan juga persediaan koperasi meningkat sebesar 60% 

Untuk menstabilkan keuangan koperasi perlu adanya evaluasi terhadap 

penerapan fungsi manajemen koperasi. Tahap awal dalam penerapan fungsi 

manajemen sendiri adalah proses perencanaan atau peramalan, diharapkan dengan 

peramalan yang baik mampu menstabilkan fluktuasi keuangan yang ada pada 

KUD Mina Jaya. Ketika perencanaan itu berjalan dengan baik banyak sekali 

manfaat yang akan didapat oleh koperasi salah satunya terantisipasinya resiko 

yang akan dihadapi koperasi, dapat memfokuskan koperasi terhadap tujuannya, 

dan juga dapat membantu manajemen KUD Mina Jaya untuk membuat kebijakan-

kebijakan strategis baik sebagai terobosan baru ataupun bahan antisipasi dari 

berbagai resiko yang akan ada.  

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis akan melakukan sebuah 

penelitian tentang perencanaan laporan keuangan pada KUD Mina Jaya periode 

2013. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian : “Peramalan laporan 

keuangan tahun 2013 pada KUD Mina Jaya Desa Sendangbiru Kabupaten 

Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis ingin merumuskan masalah yang 

ingin diteliti yakni : 

1. Bagaimana peramalan laporan keuangan Tahun 2013 pada KUD Mina Jaya 

2. Bagaimana kinerja keuangan yang diharapkan pada tahun 2013 
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C. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan guna pembahasan permasalahan yang lebih 

fokus dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada peramalan 

laporan keuangan dengan menggunakan metode persentase penjualan. 

 

D. Tujuan penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk meramalkan laporan keuangan Tahun 2013 KUD Mina Jaya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan yang diharapkan 

koperasi tahun 2013.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi manajemen KUD Mina Jaya 

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran dan dapat menjadi 

acuan untuk koperasi akan kondisi keuangan koperasi tahun 2013 sehingga 

koperasi dapat mengambil kebijakan-kebijakan untuk kebaikan koperasi 

kedepannya. 

b. Bagi anggota KUD Mina Jaya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan kondisi keuangan 

koperasi tahun 2013 sehingga para anggota dapat lebih sadar untuk mampu 

meningkatkan penyediaan ikan khususnya di TPI Pondok Dadap. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu dan juga sebagai 

landasan guna penelitian selanjutnya yang lebih baik berkaitan dengan 

peramalan laporan keuangan dalam bidang dan kajian yang sama.  

 


