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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan ekonomi negara kita sedang mengalami keterpurukan, hal 

tersebut diperparah lagi dengan terjadinya krisis yang melanda perekonomian 

diseluruh dunia. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk membangun 

kembali ekonomi agar masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat yang 

lebih baik maka salah satu cara membangun ekonomi kerakyatan adalah 

dengan memberdayakan koperasi. 

 Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan 

pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan 

masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan 

keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran atau kegiatan lain. Hal ini dapat 

dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang 

relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur untuk 

memperoleh pinjaman dari lembaga lain. 

 Secara khusus koperasi unit desa mendapat tugas serta fasilitas untuk turut 

mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Keberadaaan dan perkembangan 

koperasi pertanian di Indonesia sangat erat kaitannya dengan program dan 

peran pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara umum 

Koperasi Unit Desa dinilai telah memberikan dukungan yang signifikan 
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terhadap keberhasilan pembangunan pertanian yang berorientasi pada 

peningkatan produksi. 

 Perkembangan koperasi di Kabupaten Malang seperti yang disampaikan 

Bapak Sukowiyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (UMKM) Kabupaten Malang “Jumlah koperasi di Kabupaten 

Malang tahun 2015 tercatat 1.101 unit pertumbuhan sebanyak 20-25 unit tiap 

tahunnya dan aset yang dimiliki diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1,5 

trilyun,hal ini tidak lepas dari peran Dinas Koperasi yang giat melakukan 

pembinaan”. 

 Argumen tersebut diperkuat dengan Bupati Malang Bapak Rendra Kresna 

“Perkembangan koperasi di Kabupaten Malang semakin menunjukkan tren 

positif, penggiat koperasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan kontribusi positif yang ujungnya mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang dengan terus mengajak semua 

pihak memajukan kegiatan perkoperasian karena saat ekonomi global dimulai 

tidak ada batasan dalam hal perekonomian”. (Bisnis.com, 17 Mei 2015). 

 Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan 

pertanggungjawaban pengurus yang juga bagian dari laporan keuangan yang 

menyajikan indikator penting keadaan keuangan sehingga dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan suatu koperasi bergantung pada 

aktivitas anggotanya dengan demikian usaha meningkatkan taraf hidup mereka 

tergantung dari aktifitas mereka sendiri. 
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 Koperasi Unit Desa Ampelgading begerak di bidang jasa seperti koperasi 

pada umumnya, untuk itu koperasi harus dapat menggunakan sumber-sumber 

ekonomi yang dimiliki digunakan untuk membantu kegiatan operasional 

aktivitas koperasi dan mengukur koefisiennya tim manajemen dalam 

mengelola koperasi untuk mengetahui efektifitas pengelolaan serta 

perkembangan koperasi. KUD Ampelgading merupakan satu-satunya koperasi 

yang ada di wilayah Kecamatan Ampelgading. 

 Jumlah anggota koperasi tahun 2014 yaitu 920 jiwa dari 59.548 jiwa 

penduduk yang ada di 13 desa, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai 

petani sehingga peran koperasi ini sangat bermanfaat bagi penduduk. Akan 

tetapi partisipasi dalam menjadi anggota sangat minimal karena kurangnya 

sosialisasi untuk menarik menjadi anggota sehingga pengembangan koperasi 

ini lambat. 

 Pengukuran kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menunjang tumbuh kembang dari suatu koperasi terutama bagi koperasi yang 

telah lama berdiri. Berkaitan dengan hal tersebut perlu membenahi diri dan 

harus mampu melihat kondisi lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal koperasi. 

 Didalam pengelolaan koperasi dibutuhkan tenaga terdidik, terampil, dan 

cakap sehingga koperasi akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang kuat dan 

mampu memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya. Namun pada 

kenyataannya menurut bagian akuntansi Koperasi Unit Desa Ampelgading 

tidak melakukan analisis laporan keuangan yang dapat menyebabkan tidak 
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dapat mengambil keputusan dengan baik dan tepat karena kurangnya 

pemahaman bagaimana menganalisis laporan keuangan dan koperasi 

menganggap bahwa analisis laporan keuangan itu tidak begitu penting.  

 Bagi koperasi analisis laporan keuangan membantu perencanaan langkah 

kebijaksanaan yang tepat untuk menilai kinerja keuangan atau prestasi koperasi 

maka data keuangan perlu di analisis untuk mengetahui kondisi koperasi setiap 

tahunnya, analisis laporan keunangan memerlukan tolak ukur yang dapat 

dipakai untuk acuan pada tahun berikutnya. 

 Hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan gambaran atau 

pandangan tentang kondisi keuangan koperasi. Agar lebih jelas tentang 

perkembangan Koperasi Unit Desa Ampelgading yang akan membandingkan 

laporan keuangan tahun buku 2012-2014. 

Data Keuangan KUD Ampelgading tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Laporan Keuangan Tahun 2012-2014 

(Dalam Rupiah) 

No. Komponen 2012 2013 2014 

1 Aktiva lancar 1.126.802.567 1.241.901.247 1.528.101.101 

2 Total aktiva 1.146.002.567 1.251.901.247 1.530.801.101 

3 Hutang lancar 16.839.800 17.941.000 24.155.000 

4 Modal sendiri 193.628.620 176.587.489 182.287.889 

5 SHU 68.478.838 74.185.597 84.678.308 

Sumber : Data Laporan Keuangan KUD Ampelgading tahun 2012-2014 

 Berdasarakan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa aktiva lancar  dari tahun 

2012 – 2014 selalu mengalami kenaikan tahun 2013 mengalami kenaikan 

sebesar 10% dari tahun 2012, sedangkan tahun 2014 meningkat sebesar  23%, 

total aktiva yang dimiliki KUD Ampelgading juga mengalami kenaikan tiap 
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tahunnya pada tahun 2013 meningkat sebesar 9% dibanding tahun 2012 dan di 

tahun 2014 meningkat 22% dari tahun 2013.  

 Jumlah modal sendiri pada tahun 2013 mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2012 yaitu 9%, tetapi pada tahun 2014 meningkat sebesar 

3%, modal sendiri terdiri dari simpanan anggota koperasi seperti simpanan 

wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Sisa Hasil Usaha KUD 

Ampelgading selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu pada 

2012 ke 2013 sebesar 8%, tahun 2013 ke 2014 meningkat 12%.  

 Dari penjelasan tabel diatas secara umum laporan keuangan KUD 

Ampelgading setiap komponen mengalami peningkatan, tetapi dalam 

peningkatan tersebut tidak menjamin dapat meningkatkan predikat koperasi, 

sebaliknya bila terjadi penurunan tidak dapat dikatakan predikatnya menurun 

karena dalam menentukan penetapan kesehatan koperasi perlu dianalisis data 

keuangan terlebih dahulu kemudian diperoleh hasil analisis sehingga dapat 

diketahui perkembangan koperasi dan juga sebagai informasi sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan analisis data keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting untuk 

pengambilan keputusan ekonomi utamanya dalam memprediksi apa yang akan 

terjadi di masa mendatang. (Munawir, 2004:2) 

 Berdasarkan latar belakang diatas dan pentingnya kinerja bagi 

perkembangan koperasi maka penulis memilih mengambil judul “Analisis 

Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa Ampelgading berdasarkan Peraturan 
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Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 

14/PER/M.KUKM/XII/2009”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan “Bagaimana tingkat 

kesehatan Koperasi Unit Desa Ampelgading berdasarkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor : 14/PER/M.KUKM/XII/2009”.  

 

C. Batasan Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas maka penting batasan penelitian agar tidak 

meluas maka peneliti membatasi ruang lingkup yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2012-2014. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

cross section dan time series. 

  

D. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Unit Desa 

Ampelgading Malang.  
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Koperasi  

a.  Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga 

koperasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan tingkat kesehatan 

koperasi. 

b.  Dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pengelolaan dan 

pengembangan koperasi dimasa yang akan datang. 

2.  Bagi Anggota Koperasi  

Dapat memberi gambaran bagi anggota koperasi tentang sejauh mana 

perkembangan keuangan koperasi  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi penelitian dan juga menambah pengetahuan serta 

wawasan mengenai kinerja sebuah koperasi. 

 


