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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan koperasi secara umum, koperasi simpan pinjam yang 

dinilai telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap keberhasilan 

perekonomian masyarakat dan juga memberikan manfaat yang besar kepada 

masyarakat yang memiliki home industry. Koperasi juga memegang peranan 

penting dalam perekonomian di Indonesia. Saat ini banyak kalangan yang 

menganggap bahwa koperasi tersebut sebagai soko guru perekonomian 

nasional. Dalam hal ini sudah banyak industri dan perusahaan yang 

menggunakan koperasi untuk operasi bisnisnya.  

Peran koperasi di Jombang, khususnya koperasi simpan pinjamn 

semakin penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi simpan 

pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana 

dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari – hari 

dan mengembangkan suatu usaha. Selain untuk mendapatkan dana, koperasi 

simpan pinjam di Jombang juga dapat menginvestasikan dananya (menabung). 

Masyarakat yang senang menabung di koperasi simpan pinjam akan 

mendapatkan bunga di akhir tahun dan juga akan mendapatkan dana Sisa Hasil 

Usaha (SHU). 

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:75), mengatakan bahwa tujuan 

koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata – mata hanya 
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pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Berkaitan hal 

tersebut, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak hanya 

mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka didasari 

dengan pelayanan. 

Menjalankan koperasi simpan pinjam dengan baik diperlukan 

pengelolaan keuangan yang baik pula. Dalam suatu manajemen keuangan juga 

dapat dilakukan dengan secara teliti agar kinerja keuangan tersebut dapat 

berjalan dengan lancar. Dengan semakin banyaknya pesaing lembaga – 

lembaga seperti koperasi simpan pinjam ini, maka koperasi harus mengelola 

keuangannya dengan baik.  

Sumarsono (2003:9), koperasi pada hakekatnya hanyalah merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. Apabila koperasi yang memberikan jasanya maka 

kita yang harus memeliharanya dengan membayar biaya yang dikeluarkannya. 

Fungsi koperasi dalam hal ini adalah memberikan jasa kepada anggota dan 

anggota mengeluarkan biaya untuk menggantinya. Hal ini koperasi pada 

dasarnya tidak mendapat manfaat apa – apa, akan tetapi anggota yang 

menerima manfaat tersebut. 

Terkait dengan hal tersebut diperlukan suatu penilaian kesehatan 

terhadap koperasi  untuk mengetahui sampai sejauh mana koperasi tersebut 

mampu memberikan rasa aman kepada anggota koperasi. Rasa aman tersebut 

meliputi uang yang disimpan dikoperasi dan penilaian kesehatan tersebut juga 

memiliki manfaat, dan dapat juga memberikan kepercayaan kepada koperasi 

untuk memberikan pinjaman ke anggotanya. Selain itu penilaian kesehatan 
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juga bertujuan untuk mengetahui posisi kinerja dalam melindungi asset dan 

penyimpanan pada koperasi. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah RI Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009, dalam melakukan penilaian 

kesehatan KSP dan USP Koperasi, aspek yang dinilai diberikan bobot 

penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. 

Penilaian aspek dilakukan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 

sampai 100. Peraturan tersebut terdapat tujuh komponen untuk memperoleh 

angka skor yang menjadi pedoman dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu 1. 

Permodalan, 2. Kualitas Aktiva Produktif, 3. Efisiensi, 4. Manajemen, 5. 

Likuiditas, 6. Kemandirian dan Pertumbuhan, dan 7.  Jatidiri Koperasi.  

Berdasarkan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud 

dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP 

Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang 

sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Meskipun kuantifikasi dari 

komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, 

masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak 

termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. 

Ni Komang Ike Yasa Dewi (2016) meneliti tentang penilaian kesehatan 

koperasi simpan pinjam Mandala Amerta Sedana. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kesehatan koperasi simpan pinjam Mandala Amerta Sedana 

pada tahun 2015. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah metode dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik 

kualitatif dan kuantitatif yang berpedoman Peraturan Menteri Koperasi dan 

UKM Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Simpan 

Pinjam Mandala Amerta Sedana (KSP MAS) berada pada predikat “Kurang 

Sehat”. Hal ini dapat dilihat skor total yang diperoleh adalah sebesar 59,40. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 

14/Per/M.KUKM/XII/2009, jika skor yang didapat sama dengan atau lebih 

besar dari 40 sampai lebih kecil dari 60 (40 ≤ x < 60) mendapatkan predikat 

“Kurang Sehat”. 

Pada koperasi Sari Hasanah merupakan koperasi di bidang simpan 

pinjam. Koperasi simpan pinjam Sari Hasanah adalah salah satu koperasi 

simpan pinjam yang berada di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. 

Koperasi Sari Hasanah sudah beroperasi sekitar tahun 2010 dan juga memiliki 

banyak anggota dan telah memberikan pinjaman kepada para anggotanya serta 

memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian anggotanya. 

Berdasarkan laporan neraca tahunan koperasi Sari Hasanah, Pendapatan 

dan SHU yang diperoleh koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 : Data Pendapatan dan SHU Koperasi Sari Hasanah 

Tahun Pendapatan SHU yang Diperoleh 

2013 Rp 313.329.456 Rp 65.301.900 
2014 Rp 588.274.179 Rp 170.355.025 
2015 Rp 397.219.323 Rp 28.091.966 

Sumber : Koperasi Sari Hasanah Kecamatan Ngoro  Kab. Jombang 
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Dilihat dari tabel 1, data perkembangan Pendapatan dan SHU koperasi 

simpan pinjam “Sari Hasanah” menunjukkan bahwa pendapatan pada tahun 

2014 naik sebesar 88% diikuti dengan kenaikan SHU tahun 2014 sebesar 

160%. Kenaikan presentase pendapatan tersebut tidak sebanding dengan 

kenaikan presentase SHU. Sedangkan pada tahun 2015, pendapatan mengalami 

penurunan sebesar 32% dan diikuti pula dengan penurunan SHU pada tahun 

2015 sebesar 83%. Penurunan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan 

penurunan pada SHU. 

Kenaikan dan penurunan pada presentase pendapatan & SHU tersebut 

tidak sebanding disebabkan adanya ketidaksesuaian pada pendapatan tahun 

2013 yang memiliki nilai lebih tinggi dari tahun 2015 dan pada SHU tahun 

2013 memiliki nilai lebih tinggi dibanding dengan tahun 2015, yang 

seharusnya kenaikan dan penuruan perkembangan pendapatan lebih sebanding 

dengan SHU yang diperoleh pada koperasi “Sari Hasanah”. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mengambil 

penelitian dengan judul “penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam “Sari 

Hasanah” Di Kecamatan  Ngoro Kabupaten Jombang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik suatu rumusan 

masalah yaitu : Bagaimana tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Sari 

Hasanah pada periode 2013 - 2015?  
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C. Batasan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar permasalahan tidak terlalu luas, 

maka penelitian ini dianalisis dengan : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Untuk menilai 

tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam “Sari Hasanah” pada aspek permodalan, 

aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, 

aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai yang telah dijelaskan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Sari

Hasanah pada periode 2013 - 2015.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi pengurus Koperasi

Bagi pengurus koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada 

koperasi simpan pinjam Sari Hasanah dan kedepannya koperasi Sari 

Hasanah dapat mengelola koperasi tersebut yang baik dan sehat. 

b. Bagi Anggota / Calon Anggota

Bagi anggota / calon anggota, diharapkan kedepannya dapat 

memberi kemudahan kepada seluruh anggota koperasi simpan pinjam 

Sari Hasanah untuk memperoleh modal usaha dan memberikan 

keuntungan bagi anggota dengan memperoleh SHU. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 

kembali pengetahuan umum tentang penilaian koperasi yang sehat 

terhadap koperasi simpan pinjam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


