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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam program pemerintah dewasa ini adalah memberantas kemiskinan

atau dengan kata lain pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup

masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan atau keadaan

perekonomian di bawah standar. Sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu

meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka usaha yang ditempuh oleh

pemerintah adalah hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk itu sektor dana dinilai paling tepat untuk menunjang program tersebut,

dimana dana tersebut diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk

modal usaha atau sebagai penunjang usaha yang telah ditekuninya saat ini.

Adapun cara yang dapat ditempuh dalam memperoleh dana tadi yaitu melalui

kredit. Untuk mendapatkan kredit yang dimaksud, masyarakat tidak perlu

repot-repot mencarinya, karena sekarang telah banyak tumbuh badan atau

lembaga pemberian kredit yang masuk dalam bagian jajaran Departemen

Keuangan. Baik dalam bentuk perbankan atau non bank. Dari berbagai macam

lembaga-lembaga pemberi kredit yang ada salah satunya adalah koperasi.

Menurut Undang-Undang No 25 tahun 1992 koperasi yang beranggotakan

orang-seorang atau badan hukum, koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan, dan bertujuan memajukan kesejahteraan
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anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945.

Adapun fungsi dan peran koperasi adalah berusaha untuk mewujudkan

dan mengembangkan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko

gurunya. Selanjutnya prinsip koperasi adalah pengelolaan dilakukan secara

demokrasi. Koperasi memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya

mengandung resiko yang tidak dapat dikembalikan atau disebut kredit yang

bermasalah atau dikenal dengan istilah kredit macet. Untuk membatasi

kemacetan kredit tersebut hendaknya pihak koperasi harus

mempertimbangkan strategi dan cara atau sistem penyelamatan.

Dalam hal ini dikenal adanya dua cara penyelamatan kredit yaitu secara

preventif (pencegahan) dan reperensif (penanggulangan). Karena pengelolaan

bisnis kredit tidak hanya pada saat pemberiannya saja, tetapi pada kredit

tersebut lunas kembali. Secara preventif terlihat pada waktu mengadakan

analisis terhadap kelayakan usaha nasabah, baik analisis kuantitatif maupun

kualitatif dalam bentuk pengarahan. Sedangkan secara reperensif yaitu dalam

bentuk pemeriksaan yang disusul dengan adanya tindakan-tindakan perbaikan

yang pada akhirya sampai pada satu kesimpulan untuk melaksanakan tindakan

selanjutnya yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi. Dalam memberikan

kredit pihak koperasi harus berhati-hati dan penilaiannya harus didasarkan

pada manajemen kredit yang harus melihat karakter peminjam dan juga
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jaminannya, dan apabila hal itu dilakukan dengan baik, maka masyarakat akan

percaya pada koperasi tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai

usaha yang bermanfaat dan menguntungkan bagi anggotanya baik sebagai

produsen maupun sebagai konsumen. Sebagai suatu badan usaha, koperasi

harus dikelola dengan baik dan profesional. Dengan dikelolanya dengan baik,

karena sebuah koperasi akan dapat meningkatkan dan mengembangkan

usahanya sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk

mengetahui kinerja suatu koperasi diperlukan suatu alat yang mampu

memberikan informasi yang rapat dan akurat kepada pihak yang

berkepentingan terhadap perkembangan koperasi tersebut, yaitu para anggota

dan masyarakat. Oleh karena itulah laporan keuangan sebagai sumber

informasi diharapkan dapat digunakan untuk mengetehui ada tidaknya

kemajuan dan perkembangkan dalam koperasi untuk mendapatkan informasi

yang lebih bermanfaat laporan keuangan dapat diperbandingkan dalam

beberapa periode melalui suatu analisis.

Disamping untuk kepentingan anggota koperasi yang tidak semua

mengerti kondisi keuangan koperasi hanya dengan membaca laporan

pertanggungjawaban tiap akhir periode, alasan lain penggunaan rasio adalah

menyesuaikan dengan “Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2008

Propinsi Jawa Timur”, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop, dimana

dalam pedoman disebutkan bahwa rasio keuangan termasuk salah satu faktor

penentu dalam menilai kinerja keuangan dalam mengelola koperasi.
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Sebagai pertimbangan lebih lanjut bagi koperasi, penilaian tentang

baik/tidaknya atau sehat/buruknya kinerja keuangan koperasi sebenarnya

kembali pada standar yang digunakan sendiri, dalam hal ini Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) terutama pada PSAK No. 27 tentang Akuntansi

Perkoperasian. Walaupun suatu koperasi dinyatakan baik atau berprestasi

menurut penilaian Dinas Prindagkop, tetapi jika belum sesuai dengan standar

yang digunakan maka koperasi tersebut belum bisa dikatakan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dianalisis lebih menualam

mengenai kondisi keuangan koperasi secara Time Series Analisys selama 3

periode (2006-2008) tentang mengadakan penelitian pada Koperasi Serba

Usaha Delta Suryatama Malang sebagai obyek penelitian, dengan mengambil

judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Delta

Suryatama Malang Periode (2006-2008)

B. Rumusan Masalah.

Untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi serba usaha Delta

Suryatama maka permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana kinerja

keuangan (likuidilas, solvabilitas, dan rentabilitas) pada koperasi serba usaha

Delta Suryatama di Malang.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi pada evaluasi kinerja keuangan dalam mengelola

koperasi Delta Suryatama di Malang dengan menggunakan analisis Time
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Series untuk periode 2006-2008 sesuai dengan pedoman penilaian koperasi

berprestasi tahun 2008 propinsi Jawa Timur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk

mengetahui kinerja keuangan (likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas)

pada koperasi serba usaha Delta Suryatama di Malang

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak koperasi dalam perencanaan

maupun koreksi terhadap kinerja keuangan koperasi yang telah

dilakukan.

b. Sebagai sumber informasi pengetahuan dan bahan perbandingan yang

dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya .


