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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. 

Dimana sebagai negara agraris, memiliki letak geografis serta iklim yang 

sangat mendukung berkembangnya sektor pertanian dan peternakan. 

Kekayaan sumber daya alam yang ada, sudah seharusnya Indonesia berdiri 

sebagai negara swasembada pangan, tetapi seiring dengan pertambahan 

penduduk dan perkembangan ekonomi justru mendorong peningkatan impor 

beberapa komoditas pangan baik di sektor pertanian maupun beberapa sektor 

lainnya. Kebutuhan akan protein hewani dan beberapa komoditas ternak yang 

semakin meningkat, menuntut adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas 

produksi sektor peternakan. 

Pengembangan sektor peternakan dari peternakan rakyat menjadi 

industri peternakan yang kreatif dan inovatif yang didukung teknologi tepat 

guna adalah salah satu solusi yang terbaik. Efektivitas kinerja dari industri 

peternakan akan mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil 

produksi peternakan lokal, sehingga diharapkan mampu untuk memenuhi 

kebutuhan lokal dalam negeri dan mendorong Indonesia menjadi negara 

swasembada pangan, khususnya produk susu dalam negeri. 
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Ketatnya persaingan dalam industri susu memaksa perusahaan atau 

badan usaha untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Kunci untuk bisa bertahan 

dalam ketatnya persaingan bisnis di industri susu adalah kualitas total yang 

mencakup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya atau 

harga, kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, serta kualitas lain 

yang terus berkembang guna memberikan kepuasan terhadap pelanggan. 

Menanggapi peluang ancaman dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti 

diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang mampu memberikan 

informasi yang dapat mengakomodir beberapa aspek lain secara menyeluruh 

baik aspek keuangan maupun non keuangan. Semakin baik tingkat kinerja 

suatu perusahaan maka semakin baik pula perkembangan perusahaan tersebut. 

Kinerja merupakan suatu tindakan pengukuran yang dilakukan 

terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil 

pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan 

memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik 

dimana perusahaan memerlukan penyesuaian – penyesuaian atas aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja merupakan usaha formal 

yang telah dilakukan manajemen untuk mengevaluasi hasil – hasil kegiatan 

yang telah dilakukan dibandingkan dengan tolok ukur yang telah diterapkan, 

dan nantinya akan berguna untuk menentukan strategi perusahaan di masa 

yang akan datang (Yuwono, 2007:33). 
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Metode kinerja yang selama ini banyak digunakan adalah pengukuran 

tradisional, yang hanya menekankan pada aspek finansial saja dan dianggap 

tidak mampu mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Metode 

pengukuran yang dianggap tepat dan mengukur kinerja secara menyeluruh 

adalah dengan balance scorecard. Balance Scorecard merupakan sebuah 

metode pengukuran kinerja yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan 

(2000:45) sebagai metode pengukuran kinerja yang komperhensif yang 

tersusun dalam 4 perspektif. 

Terdapat 4 perspektif dalam balanced scorecard, perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Keempat perspektif diatas dianggap mampu mencerminkan 

kinerja perusahaan yang sebenarnya karena dapat menggambarkan perusahaan 

baik dari keuangan maupun non keuangan. Pendekatan balanced scorecard 

ditujukan untuk menyediakan suatu rumusan jelas mengenai apa yang harus 

diukur perusahaan untuk menyeimbangkan perspektif dalam pelaksanaan dan 

pengendalian rencana-rencana strategis. 

Analisis balanced scorecard merupakan suatu metode penilaian 

kinerja perusahaan yang menyeimbangkan empat perspektif pengukuran 

tersebut, keseimbangan antara scorecard dari masing-masing perspektif dapat 

menentukan peningkatan kinerja yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan 

karena peningkatan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan 

mendorong peningkatan kinerja perspektif proses bisnis internal dan 
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perspektif customer yang akan mendorong kinerja keuangan perusahaan 

secara keseluruhan sehingga terjadi pelipatgandaan kinerja perusahaan. 

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan Balanced 

Scorecard juga menyediakan tujuan-tujuan strategis organisasi kedalam 

seperangkat tolak ukur kinerja yang saling berhubungan. Metode pengukuran 

kinerja ini yang tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan saja, tetapi juga 

kinerja non keuangan. Aspek non keuangan mendapat perhatian yang cukup 

serius karena pada dasarnya peningkatan kinerja keuangan bersumber dari 

aspek non keuangan, sehingga apabila perusahaan akan melakukan 

peningkatan kinerja maka fokus perhatian perusahaan akan ditujukan kepada 

peningkatan kinerja non keuangan, karena dari situlah sumber asal mula 

keuangan diperoleh. Balanced Scorecard memberikan suatu kerangka kerja 

bagi pihak manajemen untuk menerjemahkan misi dan strategi organisasi 

kedalam tujuan – tujuan dan ukuran-ukuran yang dapat dilihat dari empat 

perspektif. 

Upaya peningkatan produksi susu dan kesejahteraan peternak sapi 

perah di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan dan peran serta koperasi 

sebagai lembaga yang mewadahinya. Koperasi memiliki kedudukan yang 

khusus dalam perekonomian Indonesia. Pemberdayaan koperasi yang efektif 

dan berkelanjutan serta berkomitmen terhadap pengembangan ekonomi 

rakyat, diharapkan mampu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi 
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serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat khususnya di 

pedesaan. 

Pada awalnya peranan koperasi hanya sebatas penampungan dan 

pemasaran susu dari peternak ke Indeks Pengelolaan Susu (IPS). Hal ini 

dikarenakan adanya persyaratan jumlah minimal setiap penyetoran susu yang 

tidak mungkin dipenuhi oleh peternak perorangan. Seiring berjalannya waktu 

peranan koperasi semakin luas. Koperasi membantu peternak dalam 

penyediaan dan pendistribusian sarana produksi, sarana pemasaran, kesehatan 

hewan, dan lain sebagainya. Koperasi sebagai mediator antara peternak dan 

IPS, sangat menentukan posisi tawar peternak dalam menentukan jumlah 

penjualan susu, waktu penjualan dan harga yang diterima oleh peternak. 

Sebagai salah satu sentra industri susu di Jawa Timur, Kota Batu 

memiliki koperasi yang menaungi dan mewadahi para peternak sapi perah di 

wilayah Kota Batu. Koperasi Unit Desa Batu didirikan pada tanggal 20 

Oktober 1972 dengan berstatus Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Kemudian 

seiring munculnya Inpres No. 2 tahun 1978, tentang Pembentukan Koperasi 

Unit Desa (KUD), berubah status menjadi KUD Batu, dengan Badan Hukum 

No. 518/03-PAD/422-402/2004.  

  KUD Batu mempunyai usaha inti dibidang penyerapan susu sapi perah 

dari anggota, produksi susu siap minum sekaligus mengelola peternakan sapi 

perah. KUD Batu juga mempunyai diversifikasi usaha di bidang pembuatan 

pakan ternak, hortikultura, warung serba ada, simpan pinjam, pelayanan 
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pembayaran rekening listrik, pengembangan pertanian, budidaya lebah dan 

usaha ritel atau swalayan. Beragamnya usaha yang dimiliki KUD Batu 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya 

dan mayarakat kota Batu pada umumnya serta membuka lapangan pekerjaan 

baru. 

Tabel 1.1 Jumlah Produksi dan Pendapatan Penjualan Susu Sapi Perah di 

KUD Batu 

No. Wilayah 2012 2013 2014 

1. 
Produksi 
Susu(liter) 

7.180.597 6.365.393 5.765.434 

2. 
Pendapatan 
Penjualan(Rp) 

39.681.737.450 41.787.426.387 50.895.180.757 

Sumber :Laporan Keuangan KUD Batu 

Pada tabel 1.1 jumlah produksi susu sapi perah dari tahun 2012 hingga 

tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Ada berbagai faktor yang 

mempengaruhi penurunan produksi susu sapi perah di wilayah kerja KUD 

Batu antara lain, populasi ternak yang semakin berkurang dari tahun ketahun, 

pemenuhan kebutuhan pakan ternak yang semakin berkurang, dan 

penggunaan teknologi tepat guna yang kurang maksimal merupakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi berkurangnya kuantitas produksi susu sapi perah. 

Sementara jumlah pendapatan penjualan produk susu di KUD Batu dari tahun 

2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. 

Berkurangnya jumlah produksi tersebut menunjukkan menurunnya 

kemampuan produksi yang dimiliki oleh koperasi sehingga dapat memberikan 
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dampak yang kurang baik terhadap upaya koperasi untuk memaksimalkan 

hasil atau pendapatan. Berkurangnya jumlah produksi juga memberikan 

gambaran mengenai kurangnya upaya koperasi untuk melakukan inovasi 

produk sehingga kebutuhan konsumen akan produk belum sepenuhnya dapat 

terpenuhi. Selama ini bentuk inovasi produk yang dilakukan yaitu hanya 

mengenai rasa dan inovasi ini tidak mengalami perubahan selama empat tahun 

terakhir sehingga timbul kejenuhan konsumen atas produk yang ditawarkan. 

Kondisi ini menjadi salah satu pemicu adanya penurunan jumlah produksi. 

Permasalahan mengenai jumlah produksi tersebut lebih dikarenakan 

dengan adanya penurunan jumlah permintaan produk dipasar, hal ini 

ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada  Bapak H. Ismail 

Hasan selaku ketua koperasi yang mengatakan bahwa selama ini terdapat 

permasalahan terkait dengan aktivitas produksi dimana terjadi pengembalian 

susu disetiap pengiriman. Apabila dikaitkan dengan jumlah pendapatan dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan adanya 

peningkatan harga jual produk yang menyebabkan terjadinya peningkatan 

jumlah pendapatan. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting  di dalam 

suatu badan usaha ataupun organisasi. Yaitu sebagai tolok ukur untuk menilai 

keberhasilan, mengevaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, serta untuk 

menentukan strategi dimasa depan. Munculnya sistem pengukuran kinerja 

dengan menggunakan balanced scorecard sebagai metode pengukuran kinerja 
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yang lebih komprehensif diharapkan dapat menjadi pilihan terbaik bagi KUD 

Batu dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks. 

Pengukuran kinerja menggunakan ratio keuangan, yang dilakukan 

oleh KUD Batu pada kurun waktu tiga tahun terakhir didapatkan hasil kinerja 

keuangan yang menurun. Hasil penilaian atau pengukuran kinerja yang 

dilakukan oleh KUD Batu tidak bisa mencerminkan kinerja KUD yang 

sesungguhnya, karena hanya diukur dari aspek finansial saja.  Pengukuran 

kinerja dengan menggunakan balanced scorecard, maka kinerja KUD Batu 

dapat diukur secara menyeluruh dengan menggunakan empat perspektif, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif bisnis internal, dan 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.  

Pengukuran empat perspektif pada balanced scorecard tersebut, 

diharapkan akan diketahui hasil kinerja KUD Batu yang bisa dijadikan dasar 

perumusan perencanaan strategi KUD Batu di masa yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap KUD Batu dengan menerapkan metode balance scorecard 

untuk mengukur kinerja KUD Batu dengan judul, “Analisis Kinerja Koperasi 

Unit Desa (KUD) Batu”. 

B. Rumusan Penelitian 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan masalah yaitu, bagaimana kinerja KUD BATU? 
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C. Batasan Penelitian 

  Batasan penelitian diperlukan dalam penelitian ini agar tidak 

menyimpang dari tujuan. Maka peneliti melakukan batasan yaitu 

1. Data perusahaan yang digunakan berdasarkan laporan keuangan Koperasi 

Unit Pengolahan Susu KUD Batu selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 

2012, 2013, 2014. 

2. Penelitian diukur dengan menggunakan kriteria pengukuran dengan 

melibatkan empat perspektif kinerja konsep balanced scorecard, yaitu: 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Unit 

Pengolahan Susu KUD BATU di Tahun 2012 – 2014. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi Manajemen KUD BATU 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada manajemen 

KUD BATU mengenai kinerja selama 3 tahun terakhir, serta dapat 

juga digunakan sebagai evaluasi perusahaan. 
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b. Bagi Pemerintah Kota Batu (PEMKOT) 

Diharapkan hasil penelitian ini  dapat dijadikan dasar dalam 

penetapan kebijakan terkait dengan pengelolaan koperasi susu di Kota 

Batu. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya, serta untuk media menambah 

wawasan. 

 


