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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan yang didirikan mempunyai suatu tujuan yang 

ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut harus didasari dengan 

perencanaan yang matang. KP-RI "SEBRA" Karangkates Kecamatan 

Sumberpucung Kabupaten Malang saat ini masih berkembang. Pendirian 

KP-RI ini mempunyai tujuan utama yaitu mempertahankan tingkat daya 

hidup anggotanya, sebagai pangkal tolak untuk meningkatkan tingkat 

hidupnya. Sasaran pembentukan KP-RI adalah untuk memenuhi 

kebutuhan anggota berupa barang dan jasa dengan harga dan pelayanan 

yang bersaing. 

KP-RI "SEBRA" Karangkates Kecamatan Sumberpucung 

Kabupaten Malang merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai 

negeri sipil yang mengelola beberapa unit usaha yang sampai saat ini bisa 

membantu mengatasi semua keperluan modal usaha. Baik keperluan 

bisnis, pengkreditan, kebutuhan sehari-hari, bahkan semua jenis kebutuhan 

modal lainnya; mengatasi kebutuhan simpan pinjam berupa uang, baik 

untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun untuk membeli kebutuhan 

sehari-hari. Dengan demikian diharapkan keberadaan koperasi ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggota di lingkungan instansi bersangkutan. 

Keberhasilan KP-RI "SEBRA" Karangkates dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya tidak hanya ditentukan oleh laba yang 



2 
 

diperolehnya, karena laba yang tinggi tidak menjamin akan tercapai 

tingginya tingkat kesejahteraan anggotanya. Lebih jauhnya lagi 

keberhasilan koperasi pegawai negeri ini ditentukan oleh efektif tidaknya 

organisasi koperasi tersebut. Kemampuan KP-RI dalam mencapai target 

yang telah ditentukan baik target usaha seperti SHU dan volume usaha, 

maupun target non usaha seperti keanggotaan merupakan faktor yang 

menentukan tingkat efektivitas koperasi. 

Tabel 1.1 Nilai Penjualan dan Sisa Hasil Usaha pada KP-RI “SEBRA” 

Karangkates 

Tahun Penjualan SisaHasil Usaha 

2002 Rp3.614.304.615 Rp    727.649.317 

2003 Rp 4.088.868.547 Rp    883.781.079 

2004 Rp 7.617.183.638 Rp 1.153.655.925 

2005 Rp 8.220.354.585 Rp 1.315.896.410 

2006 Rp 9.239.162.868 Rp 1.127.518.059 

2007 Rp 4.662.170.260 Rp 1.607.567.869 

2008 Rp 8.038.601.900 Rp 1.451.799.537 

2009 Rp 8.837.662.685 Rp 1.697.981.744 

2010 Rp 9.973.317.868 Rp 1.508.481.463 

2011 Rp 5.497.787.460 Rp 2.090.125.032 

Sumber : KP-RI “SEBRA” Karangkates, 2012 

Tabel 1.1 menggambarkan nilai penjualan dan sisa hasil usaha 

KPRI “SEBRA” Karangkates periode 2002 – 2011 mengalami fluktuasi. 

Nilai penjualan mengalami peningkatan dari tahun 2002 sampai tahun 

2006. Pada tahun 2007 nilai penjualan mengalami penurunan lebih dari 
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50% nilai penjualan tahun 2006. Nilai penjualan KPRI “SEBRA” 

Karangkates tahun 2007 sampai tahun 2010 kembali mengalami 

peningkatan. Penurunan nilai penjualan lebih dari 50% terulang kembali 

pada tahun 2011 dari nilai penjualan tahun 2010. Nilai sisa hasil usaha 

pada tabel 1.1 tidak akan selalu mengalami peningkatan seiring nilai 

penjualan yang meningkat, begitu sebaliknya. 

Koperasi “SEBRA” berdiri selama kurang lebih 21 tahun, dan dari 

tahun ketahun koperasi ini menunjukkan suatu perkembangan yang dapat 

dikatakan cukup baik, dari koperasi yang dulunya hanya memiliki 

beberapa lapangan usaha hingga dapat bekerjasama dengan PT. Jenis 

usaha yang dijalankan Koperasi “SEBRA” Karangkates Kecamatan 

Sumberpucung di Kabupaten Malang ini juga semakin berkembang. 

Begitu juga pendapatan finansial koperasi semakin bertambah. 

Pihak manajemen mengharapkan bahwa perusahaan yang 

dipimpinnya akan terus mengalami pertumbuhan seperti apa yang mereka 

inginkan dalam kegiatan usahanya. KP-RI “SEBRA” Karangkates ini telah 

mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Setiap kegiatan untuk 

meningkatkan pertumbuhan KP-RI, maka haruslah diikuti dengan 

perencanaan yang matang serta kerja keras untuk merealisasinya. Dalam 

perencanaan akan disusun mengenai apa saja yang akan dilakukan di masa 

depan. Perencanaan yang menghasilkan rencana, yang merupakan 

pedoman bagi manajemen untuk melaksanakan kegiatannya. 
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Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan 

posisi dan kondisi keuangan KP-RI di masa yang akan datang. 

Perencanaan keuangan KP-RI yang baik pada umumnya didasarkan 

dengan rencana operasi KP-RI dari seperangkat laporan keuangan. 

Keuntungan KP-RI dalam melakukan perencanaan keuangan dapat 

membantu manajemen dari pemborosan yang diakibatkan oleh adanya 

aktivitas yang sangat kompleks dan untuk meramalkan kebutuhan dana 

tambahan yang diperlukan perusahaan di masa yang akan datang. 

Peramalan adalah bagian yang merupakan satu kesatuan dari 

proses perencanaan. Keakuratan dalam proyeksi adalah hal yang sulit 

untuk dipertanggung jawabkan, karenanya perencanaan dapat memberikan 

manfaat yang terbesar bagi KP-RI saat masa yang akan datang sama sekali 

tidak pasti. Peramalan dapat diartikan sebagai memperkirakan kondisi 

yang akan terjadi di masa yang akan datang. Memperkirakan artinya 

menetapkan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dasar 

untuk memperkirakan kondisi kedepan dapat kita gunakan data masalalu, 

makin banyak data masa lalu akan makin baik dan faktor yang 

mempengaruhi di masa yang akan datang. 

Perencanaan keuangan sangat penting bagi KP-RI karena 

perencanaan keuangan dibuat dengan baik dan selaras sesuai strategi yang 

telah ditetapkan dapat mengarahkan KP-RI dalam rangka pengambilan 

keputusan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apabila hal 

ini dapat dilakukan secara tepat dan akurat maka pihak manajemen KP-RI 
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akan mampu untuk memaksimalkan usaha dalam rangka pencapaian 

tujuan perusahaan yang ditentukan. 

Perencanaan yang hasilnya tidak pasti menuntut KPRI “SEBRA” 

Karangkates mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar 

jika ramalan ekonomi yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi. Pada 

saat perekonomian ternyata lebih kuat dari pada yang diramalkan, maka 

kondisi-kondisi baru ini harus diakui dan dicerminkan dalam jadwal 

produksi yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena adanya faktor inflasi, 

pendapatan per kapita dan suku bunga. 

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi 

kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi 

laporan keuangan memegang peranan penting dalam pengambilan 

keputasan. Informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada 

perkembangan perusahaan, maju atau tidaknya perusahaan tersebut juga 

dapat dilihat melalui laporan keuangan, serta menjadi alat 

pertanggungjawaban pihak manajemen atas kerja atau tugas-tugas yang 

dipercayakan dari pemilik perusahaan. 

Keadaan KP-RI ini telah memberikan suatu alasan yang cukup 

mendasar untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan dan kinerjanya 

di masa yang akan datang dalam mencapai tujuan KP-RI dan agar dapat 

mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian 

keterangan diatas, penulis mencoba untuk membantu membuat 

perencanaan keuangan dan kinerjanya dengan mengadakan penelitian pada 
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Koperasi Republik Indonesia “SEBRA” Karangkates Kecamatan 

Sumberpucung di Kabupaten Malang sebagai obyek penelitian, dengan 

mengambil judul “Analisis Peramalan Keuangan Koperasi Republik 

Indonesia “SEBRA” Karangkates-Sumberpucung-Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana laporan keuangan proforma KP-RI “SEBRA” Karangkates 

tahun 2012 ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan yang diharapkan KP-RI “SEBRA” 

Karangkates untuk tahun 2012 ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini terarah pada pokok permasalahan yang akan diteliti, 

maka penulis membatasi pokok permasalahan pada laporan keuangan 

proforma berupa neraca dan laporan laba rugi, serta kinerja keuangan yang 

diharapkan bersifat tahunan. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui laporan keuangan proforma KP-RI “SEBRA” 

Karangkates tahun 2012. 
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b. Untuk mengetahui kinerja keuangan yang diharapkan KP-RI 

“SEBRA” Karangkates tahun 2012 .. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen KP-RI “SEBRA” Karangkates 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun 

perencanaan keuangan untuk mengambil keputusan, sehingga 

dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kegiatan koperasi. 

b. Bagi Badan Pengawas KP-RI“SEBRA” Karangkates 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input yang 

bermanfaat untuk pengelolaan dan pengembangan koperasi yang 

ada.   

c. Bagi Para Anggota KP-RI “SEBRA” Karangkates 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi anggota untuk melakukan investasi maupun memberikan 

pinjaman. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian yang akan 

datang. Selain itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai analisis peramalan keuangan sebagai dasar evaluasi 

manajemen koperasi. 

 


