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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan lembaga keuangan dewasa ini pertumbuhannya semakin 

pesat, salah satunya koperasi. Koperasi merupakan lembaga  keuangan yang 

banyak mengalami peningkatan. Koperasi juga mampu bersaing dengan 

lembaga keuangan lainnya.  

Sejalan dengan semakin majunya koperasi, banyak masyarakat  yang 

menjadikan koperasi sebagai salah satu sumber dana. Masyarakat banyak yang 

berpendapat, bahwa dengan bergabung dengan koperasi yang memiliki asas 

kekeluargaan dapat mensejahterakan anggotanya dan itu mendorong 

tumbuhnya sikap mental yang mengarah pada semangat kekeluargaan dalam 

menjalankan organisasi tersebut.  

Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini dikatakan bahwa “produksi 

dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau kepemilikan 

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, 

bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. membangun 

perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.” 

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi 

(1) sebagai sokoguru perekonomian nasional, (2) sebagai bagian integral tata 

perekonomian nasional.  
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Koperasi mampu berdiri sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya 

sehingga mendapatkan profit dalam kelangsungan usahanya. Untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan, kita dapat mengetahuinya dari laporan 

keuangannya tersebut yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi dan laporan 

keuangan lainya, pada garis besarnya analisa keuangan perusahaan merupakan 

kajian secara kritis, sistematis dan metodologis terhadap laporan keuangan 

untuk mengetahui kondisi keuangan baik pada waktu yang telah berlalu, konsisi 

tahun berjalan maupun prediksi waktu yang akan datang. Menurut  

(Abdullah:2001). 

Pada dasarnya dengan menganalisis keuangan, kita juga dapat 

mengetahui bagaimana cara kinerja keuangan suatu badan usaha. Kinerja 

keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja 

(performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang 

dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, 

pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber 

daya manusia. 

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan koperasi 

merupakan gambaran kondisi keuangan koperasi pada suatu periode tertentu 

baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang 

biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan 

profitabilitas.  

Koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif 

utama koperasi adalah memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan yang 
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mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. 

Pembagian sisa hasil usaha koperasi tidak didasarkan atas besarnya modal. 

Tetapi didasarkan atas perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing 

anggota dalam membentuk volume perusahaan.  

Koperasi berada di setiap kota di Indonesia, Salah satunya adalah 

Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) syariah. Koperasi syariah 

tersebut, didirikan dalam rangka menggalang kekuatan kolektif masyarakat 

mulai dari petani, peternak, pedagang, industri kecil, perajin, wirausaha dan 

lainnya. Pada awal berdiri pada tahun 1998 koperasi ini berupa Koperasi 

Simpan Pinjam, akan tetapi pada tahun 2004 koperasi ini berubah menjadi 

Koperasi Syariah (Unit Jasa Keuangan Syariah) dikarenakan banyak anggota 

dan pengurus menginginkan koperasi yang bebas bunga dan riba. 

Untuk mendirikan koperasi syariah, diperlukan modal awal. Modal 

Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari 

dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalnya dari Modal Sendiri, Modal 

Penyertaan dan Dana Amanah. 

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, 

Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi 

lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. 

Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah 

perorangan atau lembaga. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Agro Niaga 

Indonesia (KANINDO ) Syariah Jawa Timur,  periode 2007-2011” . 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui 

permasalahan dalam penelitian ini. “Bagaimana kondisi kinerja keuangan 

Koperasi Agro Niaga Indonesia syariah Jawa Timur dilihat dari analisis rasio 

keuangan meliputi (Rasio Rentabilitas, Rasio Return On Asset, Rasio Asset 

Turn Over, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio 

Modal Sendiri/Equity terhadap Utang)?” 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus, maka perlu adanya 

batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) 

Syariah Jawa Timur.. 

2. Penelitian ini di fokuskan untuk melakukan analisis Aspek Keuangan yang 

menggunakan rasio keuangan meliputi (Rasio Rentabilitas, Rasio Return 

On Asset, Rasio Asset Turn Over, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, 

Rasio Solvabilitas, dan Rasio Modal Sendiri/Equity terhadap Utang). 

3. Penelitian ini dilakukan selama lima periode yaitu pada tahun 2007-2011. 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk menghitung 

kondisi kinerja keuangan Koperasi Agro Niaga Indonesia syariah Jawa Timur 

dilihat dari analisis rasio keuangan yang meliputi (Rasio Rentabilitas, Rasio 

Return On Asset, Rasio Asset Turn Over, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, 

Rasio Solvabilitas, dan Rasio Modal Sendiri/Equity terhadap Utang).” 

Kegunaan Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi kepada manajemen koperasi untuk 

memperbaiki kinerja keuangan koperasi. 

2. Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi 

bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama. 

 


