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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Di seluruh Indonesia baik desa maupun kota, orang mengenal 

koperasi. Meskipun definisi koperasi dipahami dengan cara yang berbeda-

beda. Pada umumnya orang menganggap koperasi adalah sebagai organisasi 

sosial yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. 

Ada juga orang yang mengatakan bahwa koperasi hanya untuk memenuhi 

kebutuhan anggotanya saja. Dalam perkembangan ekonomi demikian cepat, 

pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud 

dan perannya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

1945. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 

Pasal 1 yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Menurut Aniza (2014) koperasi sebagai sokoguru perekonomian 

Indonesia perlu untuk melakukan pengawasan untuk evaluasi sehingga 

mengerti keadaan koperasi dan sebagai landasan dalam pengambilan 

keputusan agar koperasi dapat terus bertahan. Laporan keuangan dibutuhkan 

untuk memberikan gambaran bagi manajemen koperasi, analisis laporan 

keuangan dapat menunjukkan bagaimana kinerja yang telah dicapai oleh 
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koperasi. Informasi inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi 

manajemen koperasi. 

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan 

kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya 

bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam bergerak dalam lapangan usaha 

pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus 

untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secar mudah, murah, 

dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi dapat 

memberikan pertolongan kepada para anggotanya melalui simpanan yang 

diberikan oleh mereka dalam hal simpanan wajib, pokok, dan sukarela. Dari 

uang simpanan itulah, koperasi kemudian mampu menyalurkan kredit 

kepada para anggotanya. Dari uang yang dipinjamkan oleh koperasi itu, 

kemudian para anggota dapat memanfaatkannya dalam keperluan produktif. 

Menurut Budiyanto (2013) Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi 

yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-

tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian 

dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan 

tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. 

Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa Koperasi 

Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan 

usaha penghimpunan dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon 

anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara 

professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi 
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simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat 

disekitarnya. 

Menteri Koperasi dan UKM (2007) mengemukakan bahwa Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga koperasi yang 

melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan 

pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat 

di sekitarnya. 

Kinerja keuangan koperasi dapat diukur berdasarkan analisa laporan 

keuangan. Dari laporan keuangan koperasi bisa dihitung rasio-rasio 

keuangannya sehingga kinerjanya bisa diperoleh. Umumnya aspek yang 

dinilai adalah aspek likuiditas, aspek solvabilitas, aspek rentabilitas dan 

aspek aktivitas usahanya. 

Menurut Manullang (2013) Dalam rangka mengetahui dan menilai 

kinerja koperasi dalam proses mencapai tujuannya, diperlukan adanya 

pengukuran terhadap kinerja koperasi. Laporan keuangan dapat memberi 

informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang telah dicapai 

oleh koperasi tersebut, dari periode tertentu. Untuk memperoleh informasi 

tentang kinerja koperasi tersebut laporan keuangan haruslah di analisis. 

Suatu perencanaan dengan melakukan analisis keuangan merupakan kunci 

sukses bagi pihak manajemen karena segala keputusan yang diambil oleh 

manajemen koperasi berdasarkan pada kinerja yang dicapai, dalam hal ini 

adalah koperasi. 
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Analisis kinerja keuangan koperasi bisa didasarkan pada Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 

Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam 

pedoman ini, ada beberapa aspek yang digunakan dalam menilai kesehatan 

sebuah koperasi. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah permodalan, 

kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan 

pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Sedangkan kinerja keuangan koperasi 

bisa didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Republik Indonesia Nomor 35/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 

Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dalam aspek-aspek yang digunakan dalam 

menilai koperasi jasa keuangan syariah yaitu diantaranya permodalan, 

kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan 

pertumbuhan, jatidiri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah. 

Di dalam rekap data keragaan koperasi Provinsi Jawa Tengah 

Kabupaten Banyumas jumlah koperasi 436 koperasi dari jumlah tersebut 

yang tidak aktif ada 127 koperasi. Dari 436 koperasi di Banyumas, jumlah 

koperasi simpan pinjam (KSP) terdapat 51 koperasi terdiri dari 47 koperasi 

yang masih aktif dan 4 koperasi tidak aktif sedangkan untuk jumlah koperasi 

jasa keuangan syariah (KJKS) terdapat 9 koperasi terdiri dari 9 koperasi 

yang masih aktif semua. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis kinerja 

keuangan pada koperasi konvensional dan koperasi syariah”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan dari aspek permodalan secara signifikan 

pada koperasi konvensional dan koperasi syariah ? 

2. Apakah terdapat perbedaan dari aspek efisiensi secara signifikan pada 

koperasi konvensional dan koperasi syariah ? 

3. Apakah terdapat perbedaan dari aspek likuiditas secara signifikan pada 

koperasi konvensional dan koperasi syariah ? 

4. Apakah terdapat perbedaan dari aspek kemandirian dan pertumbuhan 

secara signifikan pada koperasi konvensional dan koperasi syariah ? 

5. Apakah terdapat perbedaan dari aspek jatidiri koperasi secara signifikan 

pada koperasi konvensional dan koperasi syariah ? 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, maka dalam penelitian harus lebih 

fokus pada permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Oleh karena itu, 

peneliti membatasi masalah pada “analisis perbandingan kinerja keuangan 

pada koperasi konvensional dan koperasi syariah”. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk membandingkan kinerja keuangan koperasi konvensional dan 

koperasi syariah. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang 

diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan sampai sejauh mana 

teori-teori yang didapat dan memberikan wawasan tentang koperasi. 

b. Bagi Pihak Pengurus Koperasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan 

dalam  bidang kinerja keuangan koperasi agar dalam mengelola koperasi 

dan usahanya lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang koperasi konvensional dan koperasi syariah agar 

dapat memajukan pertumbuhan koperasi. 

d. Bagi Anggota 

Penelitian ini dapat memberikan keterangan mengenai perkembangan 

koperasi yang akan datang dan dapat lebih aktif dalam berpartisipasi 

agar koperasi juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. 
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