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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian Indonesia merupakan harapan masyarakat 

Indonesia yang terwujud dalam pembangunan nasional. Tiga kelompok badan 

usaha dari struktur perekonomian Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi merupakan tiga 

lembaga yang memiliki pengaruh sangat besar dalam kemajuan perekonomian 

di indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang menjadi tantangan bagi 

lembaga usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk 

mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis yakni berasas 

kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Lembaga usaha yang sesuai 

dalam mewujudkan hal tersebut ialah koperasi. Sehingga, koperasi selayaknya 

menjadi tugas utama pemerintah dalam memperhatikan perkembangan dan 

pembinaan usaha koperasi agar dapat bersaing di lingkungan bisnis yang 

kompetitif. 

Ketegasan sikap pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 beserta 

penjelasannya yang di kutip dalam Baswir (1997:245), sebagaimana 

dinyatakan dengan tegas dalam ayat 1 bahwa sistem perekonomian yang 

hendak dikembangkan di Indonesia adalah suatu sistem perekonomian usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan, dari penjelasannya dapat 

diketahui bahwa satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional 
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dinyatakan sesuai dengan sistem perekonomian usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan itu adalah koperasi.  

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di 

Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Kehadiran koperasi di tengah-

tengah rakyat Indonesia merupakan inovasi baru yang menjadi penunjang 

kehidupan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, karena dipandang 

sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Koperasi sebagai organisasi ekonomi 

rakyat yang bersifat sosial menjadi wadah yang cocok bagi masyarakat atau 

orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen tersebut untuk secara 

bersama-sama meningkatkan usaha mereka sehingga terjadi peningkatan taraf 

hidup maupun kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini juga dapat menjadi 

mitra negara dalam menggerakkan pembangunan dalam perekonomian di 

masyarakat. 

Keberhasilan koperasi dalam menjalankan perannya dan mencapai 

tujuannya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan 

perkonomian di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan 

penilaian keberhasilan usaha koperasi dari analisa kinerja keuangan. Penilaian 

ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu koperasi sehingga 

dapat diambil keputusan untuk melanjutkan usaha koperasi yang lebih maju 

dan lebih berkembang serta tercipta kinerja keuangan koperasi yang efektif 

baik dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. 
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Pembaharuan Undang Undang (UU) 17 tahun 2012 dari UU nomor 25 

tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi kendala baru bagi koperasi khusus 

nya koperasi wanita di kota malang yang sebagian besar merupakan Koperasi 

Serba Usaha (KSU). Hal ini disebabkan UU yang baru tentang perkoperasian 

secara tidak langsung melarang berdirinya atau dilanjutkannya usaha koperasi 

SU (serba usaha). Oleh karena itu, agar bisa terus beroperasi setiap usaha 

koperasi harus berdiri sendiri dengan memiliki badan hukum sendiri. 

Meskipun UU tentang perkoperasian telah memiliki pembaharuan, namun 

faktanya sebagian besar koperasi masih mengacu kepada UU nomor 25 tahun 

1992 karena dianggap lebih sesuai dengan asas koperasi yakni berdasarkan 

asas kekeluargaan dan secara bersama-sama atau gotong royong dalam 

menjalankan setiap unit usaha pada suatu koperasi demi tewujudnya 

kesejahteraan bersama. 

Tabel 1.1 

Data Keragaan Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2012 

No Uraian Per Desember 
2010 

Per Desember 
2011 

Per Desember 
2012 

1 Jumlah Koperasi 731 kop 751 kop 761 kop 
  Aktif ( Kop) 487 kop 507 kop 516 kop 
  Tidak Aktif (Kop ) 244 kop 244 kop 245 kop 
2 Koperasi Melaksanakan RAT 265 kop 285 kop 287 kop 
3 Jumlah Keanggotaan 64.388 orang 65.269 orang 72.984 orang 
4 Jumlah Asset       
  Modal Sendiri ( Rp. 000 ) Rp. 262.427.015 Rp. 304.912.418 Rp. 342.212.215 
  Modal Luar ( Rp. 000 ) Rp.446.980.428 Rp. 462.470.110 Rp. 465.570.122 
5 Volume Usaha ( Rp. 000) Rp. 681.626.624 Rp. 714.920.750 Rp. 744.017.000 
6 SHU ( Rp. 000 ) Rp. 26.246.726 Rp. 27.550.700 Rp. 29.152.233 

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 
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Data dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang diatas menunjukkan 

adanya peningkatan disetiap aspek. Pertambahan unit koperasi dari tahun ke 

tahun dengan nominal yang relatif kecil yakni pertambahan 20 unit hingga 

akhir tahun 2011 dengan total 751 koperasi termasuk di dalam nya 

pertambahan yang sama sebesar 20 unit pada koperasi aktif menjadi 507 unit 

dan 244 unit koperasi tidak aktif sama dengan jumlah tahun sebelumnya. Pada 

akhir tahun 2012 terhitung 761 koperasi dengan peningkatan 10 unit yang 

terdiri dari 516 koperasi aktif lebih banyak 9 unit dari tahun sebelumnya dan 

adanya 1 koperasi yang tedaftar tidak aktif sehingga menjadi 245 unit. Dari 

jumlah keanggotaan koperasi menunjukkan peningkatan yang seimbang 

dengan pertumbuhan koperasi, hingga akhir tahun 2012 tercatat terjadi 

peningkatan sebesar 0,01 % pada jumlah anggota koperasi. Sedangkan pada 

jumlah asset, volume usaha, dan SHU dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan. 

Pertumbuhan koperasi di kota Malang patut diapresiasi positif oleh 

masyarakat maupun pemerintah. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin 

menunjukkan bahwa kota Malang layak disebut sebagai kota koperasi. 

Masyarakat semakin sadar dan mengerti akan pentingnya koperasi, terutama 

koperasi yang dimotori oleh kaum hawa yang akrab disebut sebagai koperasi 

wanita. Namun, tidak semua koperasi wanita yang baru berdiri dinyatakan 

sehat, baik dari segi manajemen maupun kondisi keuangan koperasinya. Peran 

wanita sebagai ibu rumah tangga tidak lagi dapat di katakan hanya aktif dalam 

lingkungan keluarga, tetapi juga ikut serta bekerja dalam menambah 
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penghasilan keluarga serta aktif dalam kegiatan sosial lainnya yakni melalui 

lembaga koperasi yang dinamakan Koperasi Wanita. Hal ini menjadi bukti 

emansipasi wanita dalam pembangunan ekonomi. 

Salah satu bukti nyata keberhasilan koperasi wanita di kota Malang yaitu 

Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita Jatim yang terletak di kota Malang 

dimana kinerja usahanya tidak bisa di pandang sebelah mata, dengan sistem 

manajemen usahanya yakni sistem tanggung renteng, Kopwan ini mampu 

mengembangkan usahanya dan bangkit kembali dari usahanya yang pernah 

bangkrut berkat keuletan, keterampilan serta kegigihan para anggotanya. 

Maka dari itu, oleh Gubernur Jawa Timur, Kopwan SU Setia Budi Wanita 

Jatim di jadikan panutan kepada semua Kopwan baru yang akan berdiri 

dengan menerapkan sistem Tanggung Renteng dalam manajemen usaha nya 

agar Koperasi Wanita baru mampu menjaga keberlangsungan dan 

mengembangkan usahanya, serta dapat menjadi generasi penerus dalam 

kesuksesannya dengan mampu bertahan dari  marak nya koperasi umum 

lainnya. 

Melalui sistem Tanggung Renteng dapat meningkatan kualitas SDM 

khususnya anggota koperasi untuk mencapai sikap professional dalam 

manajemen pengelolaan dana koperasi agar kinerja keuangan koperasi lebih 

efektif dan efisien demi menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha 

Kopwan yang ada di kota malang. Kinerja keuangan merupakan salah satu 

indikator dalam penilaian keberhasilan usaha koperasi karena hasil dari kinerja 

keuangan koperasi berupa laporan keuangan dari tahun ke tahun yang lebih 
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baik menunjukkan kinerja usaha koperasi yang lebih baik juga. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini diangkat judul yakni, “Analisis Kinerja Keuangan 

Koperasi Wanita Kota Malang tahun 2010-2012”. 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil dalam penelitian ini ialah bagaimana kinerja keuangan Koperasi 

Wanita kota Malang periode tahun 2010 – 2012 ? 

C. Batasan Masalah 

  Adapun batasan masalah yang dicantumkan agar permasalahan tidak 

keluar dari pokok permasalahan yang di bahas, maka diberi batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan Koperasi Wanita kota Malang akan diamati dari 

beberapa aspek yaitu likuiditas, solvabilitas dan Rentabilitas. 

2. Rasio-rasio keuangan yang akan diamati berdasarkan laporan keuangan 

dari Koperasi Wanita yang dijadikan obyek penelitian berupa neraca dan 

perhitungan hasil usaha tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneilitian ini ialah 

untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Wanita kota Malang periode 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang dilihat pada aspek Likuiditas, 

Solvabilitas, dan Rentabilitas. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Koperasi  

Sebagai masukan bagi koperasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan 

dalam kegiatan operasional koperasi untuk mencapai keberhasilan usaha 

dan diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau bahan data dalam 

menjalankan kegiatan usaha dan dapat digunakan sebagai koreksi terhadap 

kelemahan-kelemahan koperasi. 

2. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi  dalam 

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian dalam 

bidang perkoperasian. 

 

 

 


