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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang 

perkoperasian menegaskan bahwa koperasi sebagai badan usaha berperan untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila 

dan UUD RI tahun 1945 serta memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan 

anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Arifin and Halomoan 

(2001) berpendapat bahwa tujuan koperasi tidak semata-mata pada orientasi laba 

tetapi juga pada orientasi manfaat yang artinya manajemen koperasi tidak hanya 

mengejar keuntungan sebagai tujuan utamanya tetapi juga memperhatikan 

manfaat yang akan diberikan kepada anggota. 

Kementerian Koperasi dan UKM  mencatat jumlah koperasi di 

Kabupaten Mojokerto saat ini berjumlah 706 koperasi (http://nik.depkop.go.id/). 

KPRI “Serba Usaha” berlokasi di Jalan Mayjen H. Soemadi No. 86 Windurejo 

Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Unit Usaha yang dijalankan oleh 

KPRI “Serba usaha” yaitu usaha simpan pinjam dan penjualan barang 

konsumtif. Perkembangan usaha KPRI “Serba Usaha” menunjukkan 

peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari perolehan Pendapatan dan SHU (Sisa Hasil 

Usaha) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang terdapat pada 

Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Perkembangan KPRI “Serba Usaha” Tahun 2015-2017 

(dalam Rupiah) 

Tahun Pendapatan SHU 
Perkembangan 

Pendapatan 

Perkembangan 

SHU 

2015 690.500.000 53.250.000 0% 0% 

2016 741.500.045 56.500.000 7% 6% 

2017 805.300.006 91.300.000 9% 62% 

Sumber : KPRI “Serba Usaha” 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan dan  SHU KPRI 

“Serba Usaha” menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir. Tahun 

2016 pendapatan koperasi meningkat sebesar 7% begitu juga dengan SHU 

koperasi yang juga mengalami peningkatan sebesar 6%. Peningkatan juga terjadi 

pada tahun 2017 dengan peningkatan sebesar 9% dan SHU meningkat secara 

drastis sebesar 62%. 

KPRI “Serba Usaha” mempunyai peran yang sangat penting khususnya 

Unit Simpan Pinjam (USP) untuk meningkatkan perekonomian anggotanya. 

USP merupakan salah satu alternatif bagi anggota untuk memperoleh dana 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari 

maupun untuk mengembangkan usaha. Selain untuk mendapatkan dana, anggota 

juga dapat menginvestasikan dananya dalam bentuk tabungan dengan imbalan 

SHU yang dibagian setiap akhir tahun. 

Seiring dengan permintaan dan kebutuhan anggota yang semakin 

meningkat, KPRI “Serba Usaha” belum mampu memenuhi kebutuhan dan 

permintaan anggota secara keseluruhan dikarenakan peningkatan permintaan 

pinjaman tidak diimbangi dengan peningkatan permodalan koperasi, sehingga 

beberapa besarnya pinjaman yang diberikan oleh koperasi tidak sesuai dengan 
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permintaan anggota. Pinjaman dalam jumlah besar juga memerlukan 

pertimbangan yang cukup matang oleh koperasi.  

KPRI “Serba Usaha” sudah beroperasi sejak 1965 dan sudah banyak 

anggota yang bergabung pada koperasi serta banyak membantu perekonomian 

anggota dengan memberikan pinjaman kepada anggota. Jumlah anggota KPRI 

“Serba Usaha” hingga tahun 2017 sebanyak 329 anggota. Anggota KPRI “Serba 

Usaha”  adalah Pegawai Republik Indonesia yang terdiri dari guru-guru SD, 

SMP dan SMA beserta pensiunan di wilayah Kecamatan Kutorejo.  

KPRI “Serba Usaha” memiliki tujuan yaitu menjadi koperasi yang 

mampu mensejahterakan anggota dan keluarganya secara khusus dan 

kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan mengadakan kegiatan usaha 

dibidang perekonomian dengan memperhatikan kesejahteraan anggota koperasi 

serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil dan makmur. 

KPRI “Serba Usaha” dalam mencapai tujuan maka harus ada kerja 

sama antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam koperasi untuk 

mendapatkan kinerja yang optimal. Kinerja KPRI “Serba Usaha” dapat diketahui 

dengan adanya pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja KPRI “Serba Usaha” 

tidak hanya dilihat dari perkembangan Pendapatan dan SHU saja, namun perlu 

analisis terhadap laporan keuangannya.  

Pengukuran kinerja koperasi mengacu pada Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 

06/PER/DEP.6/IV/2016. Hal ini dikarenakan metode analisis seperti ini belum 
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pernah digunakan oleh KPRI “Serba Usaha” sebagai metode analisis untuk 

menilai kinerja koperasi. Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk 

mengetahui keadaan atau prospek KPRI “Serba Usaha” dan juga untuk 

mengetahui tingkat kesehatan koperasi. Hasil tersebut digunakan sebagai acuan 

dalam mengevaluasi keberhasilan manajemen dalam mengelola koperasi. 

Evaluasi kinerja pada KPRI “Serba Usaha” sangat penting dilakukan 

untuk mengetahui kinerja yang dicapai selama periode tertentu dan digunakan 

sebagai acuan dalam memberbaiki program-program atau kegiatan koperasi. 

Penilaian pada KPRI “Serba Usaha” terakhir dilakukan pada tahun 2014 oleh 

Dinas Koperasi dan UKM Mojokerto dengan predikat cukup sehat. Setelah 

tahun 2014 KPRI “Serba Usaha” belum pernah dilakukan penilaian baik dari 

aspek keuangan maupun non keuangan sehingga belum diketahui kinerja 

koperasi apakah sudah baik atau belum.  

Evaluasi kinerja perlu dilakukan pada KPRI “Serba Usaha” untuk 

mewujudkan koperasi yang mampu memberikan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana kinerja dari KPRI “Serba Usaha” dalam kurun 

waktu tertentu, sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul  “Evalusi 

kinerja pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Serba Usaha” di 

Kecamatan Kutorejo Mojokerto”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka di rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia “Serba Usaha” periode 2015-2017?” 

 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti lebih fokus terhadap 

masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dibatasi pada kinerja tahunan dan Unit 

Usaha yang dianalisis dikhususkan pada USP KPRI “Serba Usaha” dilihat dari 

ketujuh aspek pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM 

RI Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan yang dijelaskan pada rumusan masalah bahwa tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui kinerja pada KPRI “Serba Usaha” pada 

periode 2015-2017 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pengurus KPRI “Serba Usaha” 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi koperasi 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari koperasi, tingkat 

efisiensi serta efektivitas perkembangan kinerja koperasi serta 

keberhasilan yang dicapai koperasi dari kegiatan operasionalnya.  
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b. Bagi Pengawas KPRI “Serba Usaha” 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

dalam mengelola organisasi dan usahanya secara lebih efektif dan efisien 

dimasa yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan untuk 

merumuskan kebijakan selanjutnya.  

c. Bagi Anggota KPRI “Serba Usaha” 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai 

jumlah tabungan yang akan dikontribusikan kepada koperasi maupun 

jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh koperasi. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memudahkan para 

peneliti yang akan melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja 

koperasi. 

 


