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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan usaha di koperasi diarahkan agar koperasi mampu 

mengembangkan prakarsa dan swakarsa. Koperasi diharapkan menjadi 

pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah dan dapat memegang 

peran utama dalam kegiatan perekonomian, khususnya disektor pertanian, 

penyaluran kebutuhan pokok masyarakat, jasa, industry kecil, kerajinan 

rakyat, dan bidang lain sesuai kemampuan serta keadaan daerah setempat. 

Dengan adanya koperasi diharapkan mampu menjadikan perekonomian 

Indonesia semakin baik, sehingga mampu mensejahterakan anggotanya 

dan dapat memajukan usaha bersama. 

Keberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya salah satunya 

dapat dilihat melalui kinerja yang telah dicapainya melalui laporan 

keuangan yang telah disajikan dan kibijakan yang ditetapkan oleh pihak 

manajemen koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan alat yang 

sangat penting untuk mendapatakan informasi mengenai kinerja koperasi 

selama satu periode, dengan melihat kondisi keuangan koperasi yang telah 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut nantinya sangat berguna bagi 

pihak koperasi dalam mengambil keputusan kedepannya. Selanjutnya 

kebijakan dari manajemen sangat penting dilakukan karena dengan 

kebijakan yang baik dan tepat akan berdampak baik juga terhadap kegiatan 

operasional koperasi. 



2 
 

Penilaian kesehatan koperasi di Indonesia dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan koperasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. Penilaian ini dilakukan bukan untuk 

memberikan sanksi kepada koperasi tetapi untuk mengetahui pola 

pembinaan yang tepat bagi koperasi yang ada di Indonesia karena koperasi 

juga harus mengelola dan bertanggungjawab atas dana dari anggotanya 

tersebut. Koperasi harus melakukan reformasi total agar mampu melewati 

era revolusi industry 4.0. Dengan pengungkapan kesehatan koperasi, 

koperasi bisa berinovatif dan kreatif dalam menjalankan usahanya dan 

meningkatkan daya saing. Peran pemerintah sangat penting untuk 

menunjang perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Kebijakan yang 

dilakukan pemerintah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas koperasi 

yang ada.  

Pertumbuhan koperasi di Indonesia pada tahun 2013 – 2015 

mengalami penurunan, dari tahun 2013 pertumbuhan koperasi sebesar 

4,84%, tahun 2014 sebesar 2,84, dan tahun 2015 sebesar 1,26%. Hal ini 

terjadi karena adanya koperasi di Indonesia mengalami pasang surut pada 

tahun tersebut. Penurunan pertumbuhan koperasi disebabkan oleh 

kurangnya partisipasi anggota dalam koperasi, manajemen koperasi yang 

kurang, kurangnya perhatian pemerintah yang lebih terhadap pertumbuhan 

koperasi yang ada, sehingga pertumbuhan koperasi setiap tahunnya 

mengalami penurunan (Statistik, 2016). 
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Saat ini perkembangan koperasi mengalami penurunan, pada tahun 

2016 jumlah koperasi yang ada di Indonesia sebanyak 208.195. Dari 

jumlah tersebut hanya 151.170 koperasi yang aktif, tahun 2017 koperasi 

aktif sebanyak 152.174, dan tahun 2018 koperasi aktif sebanyak 126.343. 

(www.depkop.go.id) Hal ini menunjukkan bahwa banyak koperasi yang 

tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan benar untuk 

mensejahterakan anggotanya, sehingga banyak koperasi yang ditinggalkan 

oleh anggotanya. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya 

koperasi yag tidak aktif di Indonesia. Selain itu, banyak koperasi yang 

dibentuk bukan untuk tumbuh dan berkembang tetapi untuk menyerap 

dana ketika ada program dari pemerintah untuk kepentingan pribadinya. 

Kementerian koperasi dan UKM mencatat bahwa 76% koperasi yang ada 

di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam. Dari banyaknya koperasi 

simpan pinjam yang ada, semakin banyak pula praktik illegal yang 

dilakukan koperasi seperti praktik lintah darat yang mengatas namakan 

koperasi simpan pinjam. Banyak kasus koperasi simpan pinjam yang 

sudah menggelapkan dana nasabah dengan jumlah yang cukup besar. Hal 

ini jelas bertentangan dengan tujuan awal didirikannya koperasi di 

Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat (Jatmiko, 2017).  

Akan tetapi, meskipun jumlah koperasi di Indonesia mengalami 

penurunan, jumlah anggota koperasi di Indonesia mengalami peningkatan 

yang drastis. Salah satu program yang dilakukan pemerintah yakni 

http://www.depkop.go.id/
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mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi 

kualitas. Program reformasi total koperasi yang dilakukan pemerintah 

membawa perubahan paradigma dalam dunia koperasi Indonesia, terutama 

untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing 

tinggi dengan jumlah anggota aktif yang semakin meningkat. Selain itu, 

juga meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis 

anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan 

usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuat SDM, kelembagaan, 

pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi dalam koperasi. 

Untuk dapat melaksanakan peran serta tujuan yang ingin dicapai, 

perlu adanya pengelolaan koperasi yang professional agar menghasilkan 

kinerja koperasi yang baik dan sehat dimasa kini dan masa yang akan 

datang. Salah satu cara menilai kinerja koperasi adalah dengan melakukan 

analisis tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman 

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi, terdapat tujuh aspek yang dinilai guna menilai tingkat kesehatan 

koperasi. Aspek tersebut meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 

produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek 

kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi. 

(www.depkop.go.id). Dalam penelitian ini, yang ingin diketahui adalah 

tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan tersebut.  

http://www.depkop.go.id/
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(Wijaya, 2015), (Yusuf, 2016), (Kurniawan et al., 2015), 

(Harvenda dan Endang, 2018), (Sukmana dan Mulyati, 2015), menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa tingkat kesehatan koperasi cukup baik. Hal ini 

menandakan strategi yang diterapkan dalam mengelola koperasi dan 

pengembangan bisnisnya cukup baik serta kebijakan yang dilakukan oleh 

manajemen juga baik terutama pelayanan kepada anggota, maupun 

terhadap mitra koperasi serta nasabah dalam rangka memenuhi tujuan 

utama koperasi yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh (Dewi, 2016), (Kunriawan dan Arianti, 2018), (Dewi 

et al., 2017), (Kholid, 2014), (Budiadi, 2011) melakukan penelitian yang 

sama menyatakan dalam penelitiannya bahwa tingkat kesehatan koperasi 

dalam keadaan tidak sehat. 

Dengan banyaknya kasus illegal koperasi yang terjadi di Indonesia 

dan reformasi total perkoperasian nasional yang dilakukan oleh  

pemerintah, diharapkan dimasa mendatang hanya koperasi yang benar-

benar sehat dan siap menjalankan aktivitasnya yang beroperasi untuk 

mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan awal didirikannya 

koperasi di Indonesia. Saat ini pemerintah juga sangat mengharapkan 

dengan adanya koperasi mampu meningkatkan usaha kecil mikro 

masyarakat indonesia dengan tambahan dana untuk kredit usaha rakyat 

(KUR). Subsidi dana untuk koperasi saat ini tergolong dalam jumlah yang 

besar guna untuk mewujudkan tujuan didirikannya koperasi. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
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judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil 

Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 

(Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Raharja).  

Dalam penelitian ini, alasan pemilihan objek karena KSU Artha 

Raharja hanya menghimpun dana dari anggotanya saja, tidak menghimpun 

dana dari non anggota serta tidak pernah menerima bantuan dana dari 

pemerintah untuk menjalankan pengelolaan koperasinya. Dengan kasus ini 

peneliti tertarik untuk menilai kesehatan koperasi tersebut, karena benar-

benar untuk kegiatan operasionalnya KSU Artha Raharja hanya bersumber 

dari dana anggotanya. Dari uraian tersebut apakah koperasi sudah mampu 

menjalankan tujuan utama didirikannya koperasi yaitu untuk 

mensejahterakan masyarakat atau anggotanya. Penilaian kesehatan pada 

KSU Artha Raharja ini sangat penting dilakukan karena sebagai pedoman 

pengambilan keputusan dimasa yang akan datang tentang keberlangsungan 

hidup koperasi. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha 

Raharja pada tahun 2016 - 2018 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 ? 

 

 

 



7 
 

C. Tujuan Penelitian  

Membuktikan dan menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Artha pada tahun 2016 - 2018 Raharja berdasarkan 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor : 

06/Per/Dep.6/IV/2016. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai tambahan pengetahuan untuk literature akuntansi mengenai 

tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016. 

b. Manfaat Praktis 

1. Koperasi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

bahan evaluasi bagi manajer koperasi untuk mengambil keputusan 

selanjutnya. 

2. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan yang baru serta dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang akan meneliti dibidang sama maupun 

masalah yang sama dimasa yang akan datang. 


