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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Di  Indonesia  sudah  banyak  lembagalembaga  keuangan,  baik  itu 

lembaga  keuangan  bank  maupun  lembaga  non  bank.    Pada  dasarnya  fungsi 

dari lembagalembaga itu sendiri adalah sama yaitu meningkatkan taraf hidup 

rakyat  banyak.    Salah  satu potensi  yang mendapat  perhatian pemerintah  dan 

perlu  dikembangkan  adalah  Koperasi.    Pengertian  secara  umum,  koperasi 

adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orangorang atau badan hukum 

koperasi  yang  memberikan  kebebasan  masuk  dan  keluar  sebagai  anggota, 

dengan  bekerja  sama  secara  kekeluargaan  menjalankan  usaha  untuk 

mempertinggi  kesejahteraan para anggotanya. Sumbersumber ekonomi  yang 

dimiliki  harus  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  tujuan, 

serta  dapat  meraih  hasil  yang  optimal.    Oleh  karena  itu,  koperasi  dalam 

menjalankan  kegiatan  perkoperasian  perlu  melakukan  analisis  untuk 

mengetahui ada tidaknya kemajuan dan perkembangan dari koperasi tersebut. 

Pengukuran  kinerja  koperasi  sangat  berguna  untuk  mengevaluasi  dan 

merencanakan masa depan koperasi.  Selama ini pengukuran kinerja koperasi 

hanya  dinilai  dari  analisis  laporan  keuangan  saja,  karena  dianggap  apabila 

memperoleh  nilai  bagus melalui pengukuran  analisis  laporan  keuangan  akan 

mampu memberikan  hasil  yang memuaskan  bagi  pengurus,  anggota  ataupun 

bagi  para  karyawan.    Selain  itu,  Departemen  Koperasi  hanya  memberikan



2 

beberapa  konsep  pengukuran  kinerja  koperasi  yaitu  meluputi  3  S,  sehat 

organisasi,  sehat usaha, dan  sehat mental.   Konsep pengukuran kinerja dapat 

juga  diukur  dari  produktifitas,  efisiensi,  kemampuan,  pertumbuhan, 

cooperative  effect.    Salah  satu  alat  untuk  menilai  kinerja  keuangan  adalah 

dengan menggunakan balanced scorecard.  Balanced scorecard menjanjikan 

sasaran strategik yang komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. 

Sistem pengukuran kinerja Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh 

Robert  S.  Kaplan  dan  David  P.  Norton  (1992)  ini  memungkinkan  para 

manajer  perusahaan  untuk  mengukur  bagaimana  unit  bisnis  melakukan 

penciptaan nilai saat  ini dengan mempertimbangkan kepentingankepentingan 

masa  yang  akan  datang.    Dengan  menggunakan  Balanced  Scorecard  akan 

mencakup  aktivitas  penciptaan  nilai  yang  dihasilkan  oleh  seperangkat 

komponen perusahaan  yang  berasal  dari  intern maupun ekstern.    Sedangkan 

menurut  Mulyadi  (2001:1),  Balanced  Scorecard  merupakan  contemporary 

management tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi 

dalam  melipatgandakan  kinerja  keuangan.    Tujuan  suatu  unit  usaha  dalam 

balanced  scorecard  tidak  hanya  dinyatakan  dalam  suatu  ukuran  finansial, 

melainkan dijabarkan lebih  lanjut kedalam pengukuran bagaimana unit usaha 

tersebut  menciptakan  kebutuhan  masa  yang  akan  datang.    Tujuan  dan 

pengukuran  tersebut  memandang  kinerja  perusahaan  dari  empat  perspektif 

yang membentuk balanced scorecard yaitu : keuangan (financial), pelanggan 

(customers),  proses  bisnis  internal  (internal  business  process),  serta  proses 

belajar dan pertumbuhan (learning and growth).
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Berdasarkan  tema tersebut,  telah dilakukan beberapa penelitian  tentang 

pengukuran  kinerja  keuangan  dengan  menggunakan  pendekatan  Balanced 

Scorecard pada perusahaan rokok yang dilakukan oleh Firmansyah pada tahun 

2007 dan penelitian pada PT Selecta Batu yang dilakukan oleh Kurnianto pada 

tahun 2008.   Kedua  peneliti  ini  samasama menganalisis  kinerja  perusahaan 

dengan  metode  Balanced  Scorecard  berdasarkan  4  perspektif  yang  telah 

disebutkan  diatas.    Tidak  hanya  dianalisis  berdasarkan  satu  perspektif  saja, 

yaitu keuangan. 

Dengan semakin majunya teknologi dan informasi yang dihasilkan oleh 

ukuran  keuangan  menjadi  kurang  normative.    Untuk  mengimbangi  hal 

tersebut,  maka  dilakukan  pengukuran  kinerja  dengan  ukuran  non  keuangan 

yang lebih diarahkan pada proses fisik yang menjadi fokus perhatian, sehingga 

informasi  yang  dihasilkan  lebih  sederhana,  lebih mudah  dipahami  dan  dapat 

segera  diambil  tindakan  koreksi.    Selain  itu,  informasi  yang  dihasilkan  oleh 

ukuran  non  keuangan  begitu  diukur,  dicatat  dan  langsung  dilaporkan. 

Pengukuran  non  keuangan  cukup  penting  karena  yang  diutamakan  pada 

operasi kualitas, kepuasan konsumen, kinerja mesin dan lainnya tampak pada 

pengukuran  keuangan.    Pengukuran  kinerja  non  keuangan  yang  telah 

dipertimbangkan  dapat  meningkatkan  pengendalian  operasional.  Walaupun 

pengukuran non keuangan akan memakan waktu lebih banyak. 

KUD  “Argopuro”  Krucil  merupakan  KUD  yang  besar  di  kabupaten 

Probolinggo  walaupun  terletak  di  daerah  terpencil.    Oleh  karena  itu, 

diperlukan analisis kinerja untuk mengetahui kinerja KUD “Agopuro” krucil.
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Selama  ini  pengukuran  kinerja  KUD    “Agopuro”  krucil  hanya  dilakukan 

dengan  analisis  keuangan  saja.  Padahal  sebenarnya  banyak  perspektif  yang 

bisa di  analisis dari KUD “Agopuro” krucil  ini.   Salah satunya  yaitu dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard. 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  mengambil  judul 

”Analisis  Kinerja  Koperasi  Dengan  Menggunakan  Metode  Balanced 

Scorecard  (studi  kasus  pada  K.U.D.  “Argopuro”  Krucil  Kabupaten 

Probolinggo)”. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi 

perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kinerja  KUD 

Argopuro  Kabupaten  Probolinggo  selama  tiga  periode  mulai  tahun  2008 

sampai dengan tahun 2010 bila ditinjau dari analisis balanced scorecard? 

C.  Tujuan dan Manfaat 

1.  Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis kinerja KUD Argopuro Kabupaten Probolinggo 

ditinjau dari analisis balanced scorecard  selama tiga periode mulai  tahun 

2008 sampai dengan tahun 2010.
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2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang  diharapkan  dapat  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini 

adalah : 

a.  Bagi  koperasi  :  dapat  digunakan  sebagai  informasi  mengenai 

kekuatan dan kelemahan di bidang keuangan dan non keuangan serta 

masukan  yang  bermanfaat  dalam  mengelola  dan  mengembangkan 

koperasi di masa mendatang. 

b.  Bagi  peneliti  selanjutnya  :  diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat 

dijadikan pertimbangan untuk referensi dan kajian pustaka.


