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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas 

kekeluargaan (Undang-undang No.25 Tahun 1992).Perkembangan ekonomi 

masyarakat yang semakin pesat secara langsung berimbas pula pada 

peningkatan kegiatan transaksi keuangan pada lembaga keuangan sektor 

perbankan, sektor koperasi dan sektor non bank. Di wilayah perkotaan, 

lembaga keuangan seperti bank menjadi  tempat transaksi keuangan yang 

banyak dipilih oleh masyarakat perkotaan. Koperasi juga dibentuk untuk 

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat golongan ke bawah 

hingga menengah serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi  

diharapkan  menjadi  format kelembagaan  perjuangan  anggotanya  dan  

wadah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  atas  dasar  gotong royong. 

Ekonomi  kerakyatan lebih mampu menghadapi globalisasi karena menjamin 

ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional. (Johnny W. Situmorang 

:2011), koperasi juga memiliki tujuan lain yaitu untuk memperoleh  

keuntungan( profit ).  
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Menurut Aina Mukrifatul Hasanah, 2018 tentang analisis penilaian 

kesehatan  kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di KPPRI MU’AWANAH 

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2017. 

Disimpulkan bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Mu’awanah 

pada tahun 2015-2017 memperoleh hasil analisis dengan predikat sehat. Hasil 

tersebut dilihat dari 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 

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

kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi. 

Dalam kegiatannya koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat 

luas. Secara umum, di indonesia ada banyak koperasi usaha yang 

dikembangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah koperasi yang jenis 

usahanya simpan pinjam (KSP). Menteri Koperasi dan UKM (215) 

mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prnsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi simpan simpan pinjam selanjutnya 

dalam peraturan ini disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan 

usahanya hanya usaha simpan pinjam. Dimana dalam usahanya tersebut perlu 

dinilai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam agar dapat meningkatkan 

kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota 

dan masyarakat sekitarnya. 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan yang 

bergerak disektor jasa keuangan mempunyai kedudukan yang sangat besar 
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terutama dalam menunjang sektor riil yang diusahakan oleh masyarakat 

koperasi (anggota, calon anggota, koperasi lain dan sebagainya). KSP atau 

USP bukanlah Bank, melainkan kegiatan usaha berdasarkan nilai-nilai, norma 

dan prinsip-prinsip koperasi sehingga menunjukkan perilaku koperasi dan 

bukan perilaku bank. Menurut Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi 

Jawa Tengah Tahun 2004, KSP adalah alat dari rumah tangga anggota untuk 

mandiri (self help) didalam mengatasi masalah kekurangan modal atau 

kekurangan likuiditas.  

Menurut Wijiastuti (2011) analisis tingkat kesehatan koperasi berperan 

penting terhadap bagaimana cara mengetahui kinerja koperasi dan tingkat 

kesehatannya, sehingga manajer dapat mengambil suatu keputusan yang tepat 

untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Penilaian  tehadap  tingkat  kesehatan 

koperasi  diharapkan  dapat  mempengaruhi kemampuan  koperasi  dalam 

mengelola kelembagaannya dan loyalitas anggota serta calon anggota  

koperasi.  Penelitian  ini  mengukur  tingkat kesehatan  koperasi  dengan  

berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan 

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

Salah satu aspek  yaitu dilihat dari aspek permodalan.  Arti modal 

lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan 

apa yang terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2004: 193). 

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan 

usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam 

menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan 

Analisis Kesehatan Koperasi..., Faziantoro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



4 
 

mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang 

dijalankannya. 

Aspek kualitas aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau 

aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai 

tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan 

koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan. 

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan 

melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan 

koperasi perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar 

tujuannya berhasil yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. 

Kemudian Aspek Efisiensi. Efisiensi merupakan suatu ukuran 

keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk 

mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efesiensi koperasi 

adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan 

kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal. Boediono 

(1986), efisiensi koperasi merupakan peranan dalam pemerataan. Proses 

pemerataan yang dilaksanakan lewat koperasi adalah proses pemerataan yang 

mengandung pertumbuhan, dalam arti, bahwa melalui koperasi para anggota 

mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk tumbuh dan meningkatkan 

kemampuan ekonominya, bukan dengan memblokir kesempatan orang lain 

yang kebetulan tidak ikut koperasi, tetapi dengan jalan masing-masing 

anggota meningkatkan dirinva, lewat peningkatan produktifitas dan efisiensi, 

pemanfaatan informasi pasar dan sebagainya yang tumbuh karena menjadi 
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anggota koperasi. Oleh karena itu, efisiensi harus diartikan secara luas, yaitu 

sebagai keadaan di mana kita bisa mencapai sasaran tertentu dengan biaya 

minimal atau bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. 

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, 

dijelaskan bahwa: “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada 

bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri 

dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya”. 

Perusahaan dikatakan likuid bila perusahaan mampu membayar 

hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Dengan demikian dapat diketahui 

apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk membiayai produksinya 

selama beroperasi dengan baik dan lancar dengan hambatan seminimal 

mungkin. Sehingga suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendek, kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya maka perusahaan akan 

sulit untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri dalam 

menghasilkan laba selama beroperasi. Oleh karena itu likuiditas perusahaan 

merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan baik oleh 

pihak manajemen terhadap perkembangan operasional perusahaan. 

Aspek keuangan selanjutnya adalah aspek jati diri koperasi. Penerapan 

jatidiri koperasi merupakan roh dari proses pengembangan koperasi sejati, 

yang dilakukan melalui: pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, 

peningkatan kualitas keanggotaan koperasi, penyempurnaan AD/ART 
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koperasi dan pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan 

kepentingan anggotanya. Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk 

mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota. 

Purbalingga merupakan kabupaten yang terletak di provinsi jawa 

tengah. Dipurbalingga terdapat koperasi simpan pinjam yang berjumlah 18 

koperasi yang terbagi kedalam 2 jenis yaitu koperas simpan pinjam 

(konvensional) dan koperasi simpan pinjam (syari’ah). Jumlah ini diperoleh 

dari data yang ada di DINKOP Kab.Purbalingga pada tahun 2018.  

Koperasi simpan pinjam, Mereka memberikan berbagai penawaran 

dengan inovasi-inovasi yang beragam agar  perolehan laba semakin meningkat 

supaya para anggotanya sejahtera. Analisis tingkat kesehatan koperasi Simpan 

pinjam yang terdapat di purbalingga sangat diperlukan untuk mengetahui 

bagaimana kesehatan koperasi, sehingga manajer dapat mengambil suatu 

keputusan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidupnya sehingga 

koperasi tersebut dapat bertahan dari para pesaing lainnya. Adapun penilaian 

meurut Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil 

dan menengah No 06/per/Dep.6/IV/2016 dilakukan dengan menganalisis 

beberapa faktor diantaranya adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, likuiditas dan 

jati diri..  

Dengan bertitik tolak dari hal di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian secara mendalam mengenai tingkat kesehatan 
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Koperasi simpan pinjam. Oleh karenanya, penulis memilih judul “ANALISIS 

TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DARI ASPEK 

PERMODALAN, KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF, ASPEK MANAJEMEN, 

ASPEK  LIKUIDITAS , ASPEK  KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN, 

EFISIENSI DAN JATI DIRI ( STUDI KASUS KSP KONVENSIONAL YANG 

ADA DI PURBALINGGA ). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam konvensinal kota 

purbalingga tahun 2018 dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri 

koperasi. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas dan hanya berfokus pada 

permasalahan, maka peneliti membatasi analisi kesehatan koperasi simpan 

pinjam yang terdapat di kota Purbalingga yang melaporkan RAT ke DINKOP 

Kab.Purbalingga pada tahun 2018 dengan aspek-aspek yaitu permodalan, 

kualitas aktiva produktif, Aspek Manajemen, Kemandirian dan Pertumbuhan, 

Efisiensi, Likuiditas, dan Jati diri koperasi sesuai Keputusan sesuai peraturan 
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Deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan Usaha kecil dan 

Menengah No 06/per/Dep.6/IV/2016. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 

dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang sesuai dengan 

rumusan masalah di atas. Maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam  

(konvensioanal) di kota purbalingga yang diukur dari aspek yaitu permodalan, 

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

pertumbuhan, likuiditas dan jati diri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai                

berikut : 

1. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini menjadi bukti dari penerapan teori yang 

diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang manajemen keuangan 

dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

 

2. Bagi Dunia Akademik 

 Sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai penelitian yang akan 
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diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan 

pengetahuan serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

 

3. Bagi Koperasi 

 Bagi Koperasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan terhadap kebijakan pembiayaan maupun ekspansi 

asset serta untuk langkah antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya 

akan mempengaruhi kinerja koperasi. 

 

4. Bagi Masyarakat 

    Masyarakat diharapkan dapat mengetahui bagaimana kinerja 

Koperasi yang ada di kota purbalingga sehingga masyarakat dapat 

membandingkan antara koperasi dengan unit jasa keuangan lainnya 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang hendak dibuat.  
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