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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian negara-negara 

di seluruh dunia. Koperasi sebagai organisasi ekonomi berwatak sosial yang 

dapat dijumpai di semua negara baik negara maju atau negara berkembang. 

Dasarnya, koperasi tumbuh dari bawah (masyarakat) bukan dari atas 

(pemerintah). Di negara berkembang, peranan pemerintah dalam pengembangan 

koperasi masih diperlukan karena banyak masyarakat yang belum paham 

tentang koperasi. (Hendar,2010:2) 

 Koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian Indonesia, di 

Indonesia koperasi telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan 

bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan, asas kekeluargaan yang dimaksud adalah koperasi. Koperasi 

harus tumbuh kuat dan mampu dalam menangani semua aspek kegiatan. Dalam 

rangka memacu pertumbuhan koperasi yang lebih cepat,  diadakan pembaruan 

UU perkoperasian yaitu UU No.25 tahun 1992 merupakan penyempurnaan dari 

UU No.12 tahun 1967 dan mengedepankan organisasi koperasi sebagai 

organisasi yang di beri keleluasaan dalam kegiatan ekonomi. (Hendar,2010:6) 

 Koperasi melandasi kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut UU No.25 tahun 1992 Pasal 4 

bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan 
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potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berperan aktif untuk 

mempertinggi kualitas kehidupan manusia memperkokoh perekonomian rakyat, 

mengembangkan perekonomian nasional. Apapun jenis dan ukuran koperasinya, 

untuk dapat tetap bertahan dalam jangka panjang setiap koperasi harus memiliki 

produk yang dibutuhkan masyarakat dan anggotanya. Agar bisa menghasilkan 

produk tertentu, setiap koperasi harus memiliki berbagai sumber data yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan produk (Mit, 2002:150). 

 Tujuan koperasi adalah memberikan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat umumnya, serta membangun perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Semua 

anggota Koperasi harus ikut bertanggung jawab dan mengawasi jalannya 

koperasi. Agar tujuan tersebuat dapat tercapai, setiap koperasi harus mampu 

menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU), untuk dapat menghasilkan SHU koperasi 

harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat dan anggota. 

(Rudianto, 2010:9) 

 Manajemen merupakan bagian penting dalam organisasi koperasi, berhasil 

atau tidaknya tergantung dari kinerja manajemen melaksanakan fungsi 

manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi 

pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Proses usaha dalam koperasi tidak berbeda 

dengan badan usaha lainnya seperti proses pemasaran, produksi, keuangan, 

personalia, akuntansi dan administrasi. Proses usaha ditujukan untuk mencapai 

tujuan koperasi. Pencapaian tujuan koperasi bergantung pada manajemen 

melaksanakan fungsi manajemen. (Sumarsono, 2004:74) 
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 Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan posisi 

dan kondisi keuangan koperasi dalam jangka panjang, dan jangka pendek. 

Perencanaan keuangan sangat penting bagi koperasi, berhasil atau gagalnya 

pencapaian tujuan yang telah di tetapkan bergantung pada kinerja manajer dalam 

menerapkan fungsi manajemen. Perencanan pada masa depan yang penuh 

dengan ketidakpastian, sehingga perencanaan keuangan dapat di susun setelah 

manajer keuangan paham akan kondisi keuangan koperasi dan dapat disusun 

berdasarkan tujuan koperasi. Peramalan keuangan dilakukan untuk 

memfungsikan dana secara efektif dan efisien untuk mencegah kerugian pada 

perusahaan.  (Suratman, 2003:105) 

       Kebutuhan ramalan dalam manajemen keuangan muncul ketika kebutuhan 

keuangan di waktu mendatang dari perusahaan sedang di estimasikan. 

Peramalan merupakan kunci utama dari perencanaan perusahaan. Ramalan 

penjualan harus menunjukkan kecenderungan dari setiap penjualan sebelumnya 

dan setiap kejadian diharapkan mampu mempengaruhi penjualan perusahaan 

sepanjang periode ramalan. Masalah yang sering dihadapi dalam peramalan 

keuangan di mulai dengan ramalan penjualan dan pembuatan ramalan penjualan 

yang berpengaruh terhadap pengeluaran aktiva dan utang perusahaan. 

(Moeljadi,2006:66)  

 Rampen (2015) meneliti tentang peramalan keuangan pada PT P.G 

Rajawali Krebet Baru, hasil penelitian menyatakan bahwa proyeksi nilai 

penjualan dengan menggunakan metode tingkat pertumbuhan penjualan 

mengalami peningkatan. Proyeksi laba rugi dan neraca dengan menggunakan 
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metode common size mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 

dan dana tambahan yang diperlukan oleh perusahaan sebesar Rp 20.843.214. 

Riswanto (2016) meneliti tentang analisis peramalan keuangan pada PT Fortune 

Mate Indonesia, hasil penelitian menyatakan bahwa peramalan penjualan 

dengan metode tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan, perusahaan 

membutuhkan dana tambahan sebesar  Rp 97.648.236.267 untuk tahun 2016 dan 

untuk tahun 2017 sebesar Rp 74.792.941,39.  

 Koperasi yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi  Pegawai Negeri 

Bhakti Adiguna – Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. Melihat perkembangan 

kebutuhan pasar (perusahaan) dan kebutuhan anggotanya, KPRI Bhakti Adiguna 

mempunyai peran penting terhadap anggotanya seperti jasa borongan, jasa 

dagang, jasa foto copy, jasa tenaga, jasa sewa kendaraan, jasa simpan pinjam dan 

jasa lain yang sah menurut peraturan perundangan. Pengurus koperasi 

mempunya beberapa tugas yang harus dilaksanakan seperti pengawasan dan 

mengelola dengan baik semua laporan keuangan. Laporan keuangan sangat 

dibutuhkan untuk perencanaan, pertimbangan, pengawasan dan evaluasi 

kegiatan yang akan dan harus diperbaiki dimasa mendatang.  

 Perkembangan koperasi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.1 Pendapatan dan SHU pada KPRI Bhakti Adiguna 

No Tahun Pendapatan  SHU (Sebelum Pajak) 

1 2012 Rp.   8.586.712 Rp. 1.057.159 

2 2013 Rp.   9.069.712 Rp. 1.122.033 

3 2014 Rp.   9.564.183 Rp. 2.527.170 

4 2015 Rp.   9.724.669 Rp. 1.787.011 

5 2016 Rp. 11.164.181 Rp. 1.657.398 

 Sumber : Laporan RAT 2016 KPRI Bhakti Adiguna 
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       Berdasarkan Tabel 1.1 diatas maka diketahui bahwa pendapatan koperasi 

setiap tahun mengalami peningkatan, adanya peningkatan membuktikan bahwa 

koperasi dapat memanfaatkan atas faktor-faktor produksi secara maksimal, 

tetapi pada tiga tahun terakhir Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi mengalami 

penuruan. Adanya penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU), KPRI Bhakti Adiguna 

perlu mengadakan peramalan keuangan agar pendapatan koperasi terus 

mengalami peningkatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat ditingkatkan. 

Peramalan keuangan pada KPRI Bhakti Adiguna dilakukan guna meramalkan 

kebutuhan dana tambahan (AFN) yang diperlukan koperasi. 

KPRI Bhakti Adiguna dalam kegiatan operasional belum mengadakan 

perencanaan keuangan sehingga koperasi sangat membutuhkan adanya 

perencanaan keuangan agar pendapatan dan SHU koperasi tetap dapat 

ditingkatkan. Koperasi memerlukan adanya peramalan keuangan koperasi dapat 

mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan pendapatan, seberapa banyak 

kebutuhan sumber pembiayaan yang diperlukan dan mengantisipasi adanya 

resiko kerugian di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan sangat 

dibutuhkan oleh KPRI Bhakti Adiguna guna mengantisipasi penurunan Sisa 

Hasil Usaha dan ketepatan dalam menentukan kebutuhan dana di masa yang 

akan datang. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian akan difokuskan untuk 

mengetahui peramalan keuangan pada tahun 2017 dan 2018 dan untuk 

mengetahui besarnya dana tambahan (AFN) pada KPRI Bhakti Adiguna. Data 

yang digunakan adalah laporan keuangan secara tahunan yaitu pada tahun 2012-
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2017. Judul yang diambil oleh peneliti adalah “Perencanaan Keuangan Pada 

Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Adiguna – Perusahaan Umum (Perum) Jasa 

Tirta”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana peramalan keuangan pada KPRI Bhakti Adiguna pada tahun 2017 

dan 2018 ? 

2. Berapa dana tambahan (AFN) yang dibutuhkan pada tahun  2017 dan 2018 ? 

3. Berapa jumlah dana tambahan (AFN) yang dibutuhkan dari masing-masing 

sumber pendanaan ? 

C. Batasan Masalah 

 Batasan Masalah di lakukan guna pembahasan yang lebih fokus dan 

menghindari pembahasan yang meluas maka pembahasan masalah hanya 

dibatasi pada masalah peramalan keuangan, dan besarnya tambahan dana (AFN)  

yang diperlukan pada tahun 2017 dan 2018. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peramalan keuangan pada KPRI Bhakti Adiguna 

untuk tahun 2017 dan 2018. 
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b. Untuk mengetahui dana tambahan yang dibutuhkan KPRI Bhakti

Adiguna untuk tahun 2017 dan 2018.

c. Untuk mengetahui jumlah dana tambahan yang dibutuhkan dari masing-

masing sumber pendanaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pihak Manajemen KPRI Bhakti Adiguna

Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran untuk koperasi akan

kondisi keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana

keuangan di masa mendatang.

b. Bagi Anggota  KPRI Bhakti Adiguna

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan kondisi

keuangan koperasi sehingga para anggota dapat berpartisipasi dalam

mengembangkan pendapatan koperasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi,

baik untuk penelitian serupa atau untuk menambah pengetahuan

mengenai peramalan keuangan dan besar dana tambahan pada koperasi.




