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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung 

semakin ketat, setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan 

diantisipasi. Para pelaku ekonomi khususnya koperasi, dituntut untuk 

cepat tanggap dalam mengambil keputusan agar mencegah hilangnya 

peluang keuntungan yang ada. Koperasi harus lebih tangguh dalam 

menghadapi perubahan dan persaingan yang terjadi di dalam lingkungan 

koperasi itu sendiri dan bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank 

lainnya (Budiyanto, 2011:1). 

Secara khusus, koperasi pertanian di Indonesia terutama melalui 

Koperasi Unit Desa (KUD) telah mendapat tugas sebagai fasilitas untuk 

turut mendukung  pembangunan ekonomi pedesaan. Keberadaan dan  

perkembangan KUD juga telah menjadi simbol dari keberadaan dan 

perkembangan koperasi pertanian di Indonesia serta sangat erat kaitannya 

dengan program dan  peran pemerintah dalam pembangunan pertanian dan  

pedesaan.  

Secara umum KUD dinilai telah memberikan dukungan yang 

signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian yang berorientasi 

pada  peningkatan produksi, khususnya swasembada beras karena melalui 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan KUD telah memberikan manfaat yang 

besar bagi petani di pedesaan (Karni, 2011:3) 

Penilaian kesehatan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 

Koperasi mampu memberikan rasa aman kepada anggota. Rasa aman di 

sini menyangkut uang dana anggota yang disimpan atau berada di 

Koperasi tersebut. Penilaian kesehatan bagi Koperasi memiliki banyak 

manfaat, yang hasilnya sehat dapat memberikan rasa aman kepada anggota 

serta memberikan kepercayaan kepada pihak perbankan untuk 

memberikan pinjaman. 

Selain yang telah disebutkan di atas, penilaian kesehatan koperasi 

bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan intern dan ekstern anggota 

koperasi. Secara formal penilaian tingkat kesehatan koperasi harus dapat 

melakukan penilaian kesehatan terhadap usahanya sendiri setiap saat dan 

membuat rumusan langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki aspek 

yang lemah  dan mengetahui posisi prestasi kinerja koperasi dalam rangka 

melindungi aset dan penyimpanan. 

Untuk menjalankan KUD dengan baik, diperlukan pengelolaan 

keuangan yang baik pula. Manajemen keuangan harus dilakukan dengan 

rinci dan teliti agar kinerja keuangan koperasi berjalan lancar. Mengingat 

semakin banyaknya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman-

pinjaman kepada masyarakat dengan syarat mudah dan ringan, maka 

dengan hal ini koperasi harus dapat mengelola keuangannya dengan baik 
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agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain (Fauziyyah dan 

Kirwani, 2014:2). 

Menurut peraturan pemerintah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, 

kesehatan koperasi adalah kondisi koperasi yang dinyatakan sehat, cukup 

sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penilaian 

kesehatan ini dinilai dari laporan keuangan koperasi dalam satu tahun. 

Laporan keuangan koperasi bermanfaat untuk menunjukkan kondisi aktual 

koperasi yang nantinya dapat memberikan informasi tentang kondisi 

koperasi pada rapat anggota dan para kreditur dan debitur yang 

berhubungan dengan keuangan koperasi. 

KUD Karangploso merupakan salah satu KUD yang ada di 

kabupaten malang yang beralamatkan di jalan Raya Ngijo No.23 

Karangploso Malang. Koperasi ini berdiri sejak tahun 1981 bergerak di 

bidang jasa antara lain yaitu jasa simpan pinjam, penjualan rekening 

listrik, Pertanian,dan sapi perah. Berdasarkan laporan Rapat anggota 

tahunan, pendapatan yang di diperoleh KUD Karangploso selama 3 tahun 

terakhir adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Pendapatan dan SHU KUD Karangploso periode 2012-2014 

Tahun Pendapatan (%) SHU (%) 

2012 12.475.266.874 - 2.388.547.292 - 

2013 12.262.205.764 (1%) 2.163.874.953 (9%) 

2014 11.111.640.953 (9%) 1.189.238.126 (45%) 

Sumber. Laporan pertanggung jawaban pengurus tahun kerja 2012-2014 
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Dilihat dari tabel di atas, terjadi penurunan Pendapatan dan SHU 

setiap tahunnya. Pada tahun 2013  Pendapatan dan SHU yang didapat 

persentase penurunannya masing-masing sebesar 1% dan 9% dari tahun 

sebelumnya sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat 

drastis sebesar 9% dan 45% dari tahun sebelumnya, terjadinya penurunan 

bisa disebabkan oleh beban pokok yang harus dibayar meningkat atau bisa 

juga pendapatan yang menurun. 

Meningkatnya jumlah beban pokok atau pendapatan berkurang bisa 

berakibat buruk bagi koperasi, hal ini tentunya mempengaruhi 

kesejahteraan anggotanya sebagai wadah penyimpanan uang dana anggota. 

Meskipun SHU mengalami penurunan, namun penurunan tersebut dilihat 

dari perkembangannya tidak selalu negatif, dikarenakan jumlah beban-

beban yang dikeluarkan tidak selalu harus sama dengan tahun lainnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

diambil judul sebagai berikut “Penilaian Tingkat Kesehatan pada Koperasi 

Unit Desa Karangploso Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka penulis 

membuat rumusan masalah yaitu : 

“Bagaimana tingkat kesehatan KUD Karangploso pada tahun 2012, 2013, 

dan 2014?” 
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C. Batasan Penelitian 

Penulis memberikan pembatasan masalah yaitu penelitian ini 

dilakukan pada KUD Karangploso memakai laporan keuangan tahun 2012, 

tahun 2013, dan tahun 2014  yang kemudian dianalisis menggunakan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009 yang terdiri dari 

aspek permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, 

Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan dan Jatidiri Koperasi serta 

dibandingkan dengan menggunakan metode Time Series Analysis. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi pada 

tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan menilai tingkat kesehatan koperasi 

dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jatidiri 

koperasi.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Koperasi, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang mungkin berguna bagi pertumbuhan dan 

perkembangan koperasi selanjutnya. 

b. Bagi Anggota, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi untuk melihat sejauh mana koperasi mampu 
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memberikan rasa aman kepada anggota terhadap dana yang 

disimpan pada koperasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya, memberikan dukungan teori yang 

berkaitan dengan Analisis laporan keuangan dan Pengambilan 

keputusan dan Menjadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan 

untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi berkaitan Laporan 

keuangan dan pengambilan keputusan manajemen. 

 


