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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 
  Pada awal tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan 

mengimpor gula mentah (row sugar) tanpa biaya bea agar pabrik-pabrik 

tebu yang ada di Indonesia tidak gulung tikar. Namun, dalam kebijakan ini 

menyusul masalah tebu lain, yaitu jatuhnya harga gula dalam negeri atau 

kalah bersaingnya gula dalam negeri dengan gula impor dan bocornya gula 

mentah (row sugar) yang tidak sehat dipasaran (Heri Widodo,2010. 

Permasalahan Komiditi Tebu). Kebijakan ini dibuat karena terjadinya 

penurunan rendemen tebu yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh 

ketidakpahaman para petani dalam melakukan system tanam tebu. Hal ini 

dikarenakan tanaman keprasan tebu yang seharusnya di panen maksimal 3-

4 kali, oleh petani Indonesia dijadikan 8-10 kali panen ini mengakibatkan 

jumlah rendemen berkurang hingga 7,5 % sedangkan standar minimal 

rendemen yang digunakan untuk gula 12 %. 

Salah satu cara untuk membantu para petani tebu.Pemerintah 

menganjurkan petani untuk bekerjasama dengan koperasi/KUD. Hal ini 

dilakukan supaya petani mendapat bantuan dalam pembiayaan produksi 

dari koperasi tersebut, langkah ini juga sejalan dengan pemberdayaan 

KUD dan juga kelompok tani. Di tiap desa, keberadaan koperasi unit desa  

harus tetap dipertahankan sehingga koperasi dapat menjadi kekuatan 

ekonomi di setiap desa. Demi untuk mensejahterakan para petani, anggota 
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koperasi juga dapat memberikan pengarahan demi tercapainya tujuan dan 

peranan dari koperasi unit desa tersebut. Koperasi mempunyai peran yang 

sangat penting sebagai pelaku ekonomi. Maka pertumbuhan dan 

perkembangannya perlu mendapatkan perhatian dan ditingkatkan agar 

dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para anggotanya dan 

masyarakat. 

Menurut Arwinda Novita Sari (2013), Koperasi secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan 

koperasi kredit usaha (jasa keuangan).  

Koperasi dapt pula dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan 

peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya. 

2. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi 

kebutuhan sehari-hari anggota koperasi. 

3. Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan 

produk dan kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi. 

Berdasarkan keanggotaanyan, koperasi dapat dibedakan menjadi berikut: 

1. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan 

masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhannya, terutama kebutuhan 

dibidang pertanian. 

2.Koperasi Pasar adalah koperasi yang beranggotakan pedagang pasar. 
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3. Koperasi Sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa-siswa 

sekolah, karyawan sekolah dan guru. 

4. Koperasi pegawai Negeri adalah koperasi yang beranggotakan pegawai 

negeri.  

Dalam penelitian ini diambil Koperasi Unit Desa (KUD) Subur 

sebagai sampel karena Koperasi Unit Desa (KUD) Subur berperan sebagai 

penyedia kredit bagi petani, penyedia pupuk, penyedia bibit, dan lain-lain. 

Berdasarkan data yang ada Koperasi Unit Desa (KUD) Subur mempunyai 

keunggulan yaitu adanya program Tebu Rakyat Kemitraan. Program Tebu 

Rakyat Kemitraan adalah kerjasama antara KUD petani dan pabrik gula 

dengan penjamin kredit dengan aturan bagi hasil 66% untuk petani dan 

34% untuk pabrik, sehingga petani lebih diuntungkan. Adanya program 

Tebu Rakyat Kemitraan ini menarik banyak petani tebu untuk bergabung 

menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Subur. Banyaknya anggota 

bukan satu-satunya indikator keberhasilan / kualitas suatu koperasi atau 

KUD. Keberhasilan koperasi juga diukur dengan seberapa efisien koperasi 

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat 

sekitar. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) 

Subur Di Kota Malang Tahun 2008-2012” (Studi Kasus KUD Subur Di 

Kota Malang). 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan beberapa permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil Koperasi Unit Desa (KUD) Subur Di Kota Malang ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan ditinjau dari aspek likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas, dan profitabilitas ? 

C. BATASAN MASALAH 
   Permasalahan dalam penelitian ini dibatasai pada profil dan    

penilaian kinerja koperasi dari sisi financial aspek rasio keuangan yang 

digunakan adalah likiuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas untuk 

periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. 

D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian yang penulis lakukan untuk mengukur keberhasilan 

Koperasi Unit Desa (KUD) Subur Malang ditinjau dari aspek 

1.Untuk mengetahui profil Koperasi Unit Desa (KUD) Subur di Kota 

Malang 

2.Untuk mengetahui kinerja koperasi dilihat dari tingkat likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas selama periode 2008-2012 
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E. MANFAAT  PENELITIAN 
  Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak – pihak berikut ini 

1. Bagi Koperasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi         

koperasi tentang kinerja keuangan koperasi sebagai landasan dalam 

memperbaiki kinerja-kinerja usaha koperasi. 

2. Bagi Pengembangan Keilmuan 

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang 

kinerja usaha koperasi.. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat menjadi informasi bagi masyarakat umum untuk mengukur dari 

langkah-langkah koperasi ke depan untuk mengevaluasi terhadap 

keberhasilan koperasi bagi anggota koperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


