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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini banyak sekali lembaga keuangan yang berfungsi sebagai

lembaga pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk

berwirausaha, seperti Leasing, Bank, Finance, dan Koperasi. Di dalam

perkembangannya koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan

ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

memecahkan permasalahan ekonomi.

Menurut Subandi (2011), di Indonesia koperasi dijadikan soko guru

perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk itu usaha koperasi harus terus dibina dan dikembangkan agar dapat

terus tumbuh dan berkembang baik secara kuantitatif maupun secara

kualitatif. Selama ini perkembangan koperasi di Indonesia telah menunjukkan

hasil- hasil yang cukup menggembirakan, baik secara kualitatif maupun

secara kuantitatif. Pada waktu terjadi krisis ekonomi terbukti bahwa usaha

kecil dan koperasi mampu bertahan dan menjadi penopang kondisi

perekonomian Indonesia yang terpuruk.

Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh gerakan koperasi maupun

pemerintah, yang tujuannya mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri

serta mampu menjadi wadah kegiatan perekonomian rakyat. Meskipun

koperasi mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan
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kondisi perekonomian nasional, tetapi peran tersebut masih relatif kecil bila

dilihat dari sudut pandang pengentasan kemiskinan. Artinya, koperasi sendiri

masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya kepada tingkat

yang lebih layak. Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya upaya

pemberdayaan yang dilakukan terutama pemberdayaan terhadap sumber daya

manusia pelaku koperasi, kapasitas usaha koperasi, prasarana dan sarana

pendukung usaha, sistem kelembagaan dan pengawasan bagi usaha koperasi

(Nasution, 2008).

Koperasi menjadi salah satu bentuk organisasi lembaga keuangan

yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan badan

hukum yang melakukan kegiatan usaha didirikan orang perseorangan yang

memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki

bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan

kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Menurut  Nasution (2008) Koperasi

bukanlah organisasi semacam paguyuban atau organisasi tradisional lainnya

yang tidak mementingkan rasionalitas dalam kegiatannya, anggota koperasi

harus mampu menjalankan usaha secara logis, dalam arti berdasarkan fakta

dan kondisi yang riil, bukan berdasarkan perasaan. Selain itu, koperasi juga

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan

partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur perekonomian

nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan.
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Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(2009) mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga yang

melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk

anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya. Koperasi akhir-

akhir ini menunjukkan bahwa perkembangannya sebagai suatu badan usaha

pengembangan ekonomi masyarakat kecil mengalami kemajuan terutama

kajian-kajian yang dapat membantu pengelolaan usaha koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi

formal atau berbadan hukum yang berada di institusi pemerintah yang juga

sedang mengalami perkembangan. Anggota dari Koperasi Pegawai Republik

Indonesia adalah para pegawai negeri atau karyawan institusi yang memiliki

penghasilan. Penghasilan tersebut dapat dijadikan sebagai mobilisasi guna

menggerkan simpanan atau pinjaman anggota, maupun unit usaha koperasi

secara teratur. Koperasi  tersebut tentunya bertujuan mensejahterakan para

anggotanya (pegawai) dengan memenuhi berbagai kebutuhan yang

dibutuhkannya.

Penilaian kinerja keuangan tentang kesehatan koperasi digunakan

untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/

2009, menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi

yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat

tidak sehat. Hal ini diperkuat bahwa, aspek yang digunakan untuk penilaian

kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, aspek kualitas aktiva
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produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek

kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Penilaian kinerja

tersebut dilakukan agar dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan agar

usahanya lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa

tercapai dengan apa yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas Koperasi Pegawai Republik Indonesia menarik

untuk dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini. Hal yang menjadi latar

belakang permasalahan yaitu kinerja keuangan koperasi untuk mengetahui

predikat kesehatan koperasi tersebut belum atau jarang dilakukan perhitungan

oleh koperasi. Dengan adanya penilaian terhadap kinerja keuangan, pihak-

pihak yang terkait dengan koperasi akan merasa lebih nyaman dan aman

apabila mengetahui keadaan koperasi yang mereka tempati sebagai

anggotanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK

INDONESIA (KPRI) WILAYAH BANYUMAS BERDASARKAN

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PER/M.KUKM/XII/2009.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Kesehatan finansial suatu koperasi merupakan salah satu wujud dari

kinerja keseluruhan yang harus disikapi serius oleh koperasi tersebut. Untuk

koperasi simpan pinjam uang, kesehatan finansial akan mempengaruhi tingkat

kepercayaan masyarakat atau pegawai bahwa koperasi juga dapat dipercaya
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sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara anggota

peminjam dan anggota penyimpan.

Berdasarkan pada uraian di atas maka, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

wilayah Banyumas yang dilihat dari aspek permodalan?

2. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

wilayah Banyumas yang dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif?

3. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

wilayah Banyumas yang dilihat dari aspek manajemen?

4. Bagaimana kinerja keuanagan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

wilayah Banyumas yang dilihat dari aspek efisiensi?

5. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

wilayah Banyumas yang dilihat dari aspek likuiditas?

6. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

wilayah Banyumas yang dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan?

7. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

wilayah Banyumas yang dilihat dari aspek jatidiri koperasi?

8. Bagaimana kinerja keuangan yang dilihat dari predikat kesehatan pada

Koperasi Pegawai Republik Indonesia wilayah Banyumas ?
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1.3 PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah agar permasalahan

yang diteliti tidak meluas dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka

penulis menitik beratkan penelitian pada :

1. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia wilayah

Banyumas tahun 2009 sampai dengan tahun 2013

2. Aspek yang diteliti atau diukur yaitu aspek permodalan, aspek kulitas

aktiva produktif, apek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek

kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi yang dilihat dari aspek

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas,

kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi di Koperasi Pegawai

Republik Indonesia wilayah Banyumas.

2. Untuk mengetahui predikat kesehatan yang dimiliki oleh Koperasi

Pegawai Republik Indonesia wilayah Banyumas dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak

koperasi mengenai kinerja keuangan koperasi berdasarkan analisis

tingkat kesehatannya.
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2. Bagi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia.

Sebagai gambaran mereka agar tahu tentang keadaan koperasi yang

mereka gunakan atau tempati sebagai anggotanya.

3. Bagi Peneliti atau Penulis.

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam melakukan

penelitian di bidang manajemen keuangan khususnya yang berkaitan

dengan kinerja keuangan koperasi.

4. Bagi Peneliti Lain.

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang berminat

memperdalam studi tentang analisis kinerja keuangan koperasi.
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