
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya 

kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat 

ekonomi dan berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya 

berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan 

pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat (Anoraga 2002). 

Koperasi menurut Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap 

tunduk terhadap kaidahkaidah perusahaan dan prinsip ekonomi yang 

berlaku. Karena itu, koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam 

mengembangkan organisasi dan usahanya 

 Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan ke arah 

amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 

khususnya pasal 33 ayat (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan koperasi adalah 

bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. 

Oleh karena itu, koperasi diharapkan memainkan peranan penting dalam 

perekonomian Indonesia, yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian 

Indonesia. 

 



 

2 

 

Koperasi lahir dengan dilatarbelakangi oleh bagaimana caranya agar 

masyarakat yang berada dipapan bawah, seperti kaum buruh, petani, 

pengrajin dan sebagainya tidak banyak dirugikan akibat diberlakukannya 

sistem kapitalisme. Dengan kata lain, sejarah lahirnya koperasi lebih 

menitikberatkan pada cara meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, petani, 

pengrajin dan sebagainya. Oleh 2 karena itu, sejarah pemikiran tentang 

koperasi lebih banyak mengedepankan pentingnya berusaha secara 

berkelompok daripada individu. Ide berdirinya koperasi dimulai karena 

adanya kecemburuan dari beberapa buruh yang bekerja di suatu pabrik 

terhadap sistem kapitalisme awal yang sangat menguntungkan satu pihak 

yaitu pemilik modal. Akibatnya pemilik modal memperoleh keuntungan 

yang besar dan tingkat kesejahteraan kaum buruh menjadi sangat rendah, 

artinya buruh dituntut untuk bekerja dalam waktu yang panjang dengan 

tingkat upah yang kecil, sehingga timbul jurang pemisah antara pengusaha 

atau para pemilik modal dengan kaum buruh yang miskin. Suasana ini yang 

membuat beberapa orang mulai tergugah untuk meningkatkan kesejahteraan 

secara bersama pula. Itulah cikal bakal lahirnya ide atau gagasan untuk 

membentuk koperasi. 

Data Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi yang ada per 31 

Desember 2014 bahwa jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 209.488 unit 

terdiri dari koperasi aktif 147.249 unit (70,28%) dan koperasi tidak aktif 

atau koperasi yang benar-benar tidak aktif dari segi usaha maupun 

organisasi sebanyak 62.239 unit (29,72%). Dari jumlah koperasi yang 

144.839 unit yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan atau melapor 
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sebanyak 80.008 (54,33%) atau 38,19% dari jumlah koperasi keseluruhan 

(inspeksianews.com, April 2015). Pasalnya, akibat keberadaan koperasi 

tidak aktif, nama baik koperasi yang masih aktif ikut terpengaruh sehingga 

sangat merugikan. 

Deputi jumlah koperasi tidak aktif sangat banyak, pihaknya akan 

melibatkan pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk aktif 

mengirimkan surat rencana pembubaran”. Lebih lanjut dijelaskan faktor 

utama yang menyebabkan jumlah koperasi tidak aktif terus 3 meningkat 

diprediksi karena salah pengelolaan. Setyo Heriyanto menegaskan “banyak 

koperasi muncul berdasarkan coba-coba sehingga ketika berjalan baru 

menyadari salah memilih bidang usaha. Selain itu, peran anggota koperasi 

kurang dan hanya semangat saat proses mendirikan saja sehingga dalam 

perjalanannya tanpa arah. Kebanyakan anggota semangat saat diawal 

mendirikan saja setelah itu tidak terlibat”. Permasalahannya adalah, dengan 

adanya sejumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 62.239 unit tersebut 

akan dapat mengganggu kinerja koperasi secara keseluruhan, yakni: 

mengurangi kepercayaan terhadap koperasi baik dari anggota itu sendiri 

maupun pihak lain, merusak citra koperasi, sulit menegakkan regulasi dalam 

rangka kepatuhan, mereduksi kinerja koperasi secara umum. Koperasi 

Simpan Pinjam Makmur Sejati Malang memiliki visi yaitu adalah Berperan 

aktif menciptakan masyarkat sejahtera, serta memiliki 4 misi yaitu,adalah: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya 
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2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya. 

4. Menjadi salah satu koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia 

Sebuah Koperasi tentu memerlukan suatu evaluasi untuk mengetahui 

kondisinya setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu 

tertentu. Evaluasi yang dilakukan disini berupa penilaian tingkat kinerja 

koperasi. Kinerja suatu Koperasi merupakan kemampuan suatu koperasi 

untuk melakukan kegiatan operasional secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Kestabilan lembaga Koperasi sangat dibutuhkan dalam suatu 

perekonomian. Kestabilan ini tidak saja dilihat dari jumlah uang yang 

beredar, namun juga dilihat dari jumlah bank yang ada sebagai perangkat 

penyelenggaraan keuangan. Penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen 

dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. 

Dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang 

dicapai dalam suatu perusahaan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil 

Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.Kukm/Xii/2009, 

tentang komponen penilaian kesehatan koperasi. Komponen yang 

digunakan antara lain : permodalan, kualitas aktiva produktif, komponen 
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manajemen, efisiensi, Likuditas, Kemandirian dan pertumbuhan, serta 

Jatidir Koperasi.  Kinerja Koperasi merupakan cerminan kondisi dan 

kinerja, merupakan sarana bagi otoritas pegawas dalam menetapkan strategi 

dan fokus pengawasan terhadap Koperasi. Selain itu, Kinerja Koperasi juga 

menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola 

(manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Koperasi. 

Di antara berbagai Koperasi yang ada saat ini di Malang pada 

khususnya dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya, Koperasi Simpan 

Pinjam Makmur Sejati merupakan salah satu Koperasi yang telah 

memegang peranan penting terhadap kemajuan daerah ini sejak mulai 

didirikannya. Pada laporan laba rugi, penulis menemukan sebuah fenomena 

pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati. Pada laporan laba rugi 

tersebut, pada pendapatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 memang 

mengalami peningkatan. Tetapi pada presentase beban dan biaya 

operasional mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mecapai 9.3 %  

yaitu dari dari tahun 2016. Sebesar  Rp. 427,229,548 menjadi Rp. 

467,080,051. Jika hal ini berlangsung terus menerus sepanjang tahun, tidak 

menutup kemungkinan ini akan mengalami penurunan SHU alibat kurang 

efisiesn dalam pengelolaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan table dibawah 

ini: 

Tabel 1.1  

Laporan Laba Rugi yang berakhir 31 Desember 2016 - 2018 

Pendapatan dan Beban 

Operasional 

2016 2017 2018 

Pendapatan Bunga 482,045,739 530,250,000 583,275,000 

Biaya Operasional 427,229,548 467,080,051 473,347,100 

SHU 54,816,191 63,169,949 109,927,900 
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Manfaat dari evaluasi kinerja bagi Koperasi Simpan Pinjam Makmur 

Sejati ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan bank, penilaian 

evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk pengembangan koperasi, serta 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengurus terhadap 

aktivitas keuangan selama kurun waktu tertentu untuk perbaikan-perbaikan 

yang diperlukan kedepannya. Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk 

memberikan pedoman kepada pengurus serta nasabah Koperasi Simpan 

Pinjam Makmur Sejati agar dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip 

Koperasi secara profesional, kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

kepada nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Evaluasi ini 

juga bermanfaat bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati dan 

Koperasi lain pada umumnya dalam mengevaluasi hasil laba tahun berjalan 

selama satu periode dan mengetahui kinerja koperasi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Di Malang (Studi 

Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu:  Bagaimana kinerja Koperasi Simpan Pinjam 

Makmur Sejati  Periode Tahun 2016 – 2018? 
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C. Batasan masalah 

Penelitian ini hanya meneliti kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam 

Makmur Sejati Periode Tahun 2016 – 2018. Rasio yang digunakan yaitu 

Rasio Permodalan yaitu Rasio modal sendiri terhadap total aset , Rasio 

Kualitas Aktiva Produktif yaitu  Rasio Volume Pinjaman pada Anggota 

terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan , Rasio Efisiensi yaitu  Rasio 

Beban Usaha terhadap SHU Kotor , Rasio Likuditas yaitu Rasio Kas + Bank 

terhadap Kewajiban Lancar dan Rasio Kemandirian dan pertumbuhan yaitu  

Rentabilitas asset 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian adalah  Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan 

Pinjam Makmur Sejati Periode Tahun 2016 – 2018 sesuai Peraturan Menteri 

Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor : 14/Per/M.Kukm/Xii/2009, tentang komponen penilaian kesehatan 

koperasi.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk pihak Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati, dapat memberikan 

informasi atau bahan pertimbangan bagi para pihak – pihak yang 

berkepentingan pada  bidang Koperasi khususnya Koperasi Simpan 

Pinjam Makmur Sejati. 

2. Untuk pihak investor, agar memudahkan para investor untuk menilai layak 

atau tidaknya Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati untuk dijadikan 

sebagai tempat berinvestasi. 
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3. Untuk pemerintah, penilaian tingkat kinerja koperasi dapat merupakan alat 

kontrol yang jelas dan terukur, sehingga memudahkan pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan strategis dibidang moneter 

4. Untuk peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai salah satu acuan demi 

pengembangan literatur maupun riset berikutnya 

 

 

 


