
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berjuang dalam 

bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

pokok-pokok perkoperasian bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi 

rakyat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju 

adil makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan kata lain koperasi sebagai badan usaha yang melakukan 

kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi 

rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dengan memperhatikan 

kedudukan dan tujuan koperasi seperti tersebut di atas, maka peran koperasi 

sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang 

mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. 

Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang 

gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan 

kehidupan ekonomi rakyat. 

Selain itu juga koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya 

memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi 
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yang berlandaskan azas kekeluargaan. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan 

dengan perkembangan lingkungan yang dinamis seperti era globalisasi 

sekarang, maka perlu adanya peningkatan usaha yang mampu mendorong 

koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. 

Dilihat dari aspek fungsinya, menurut Pasal 4 Undang-Undang no. 25 

Tahun 1992, koperasi memiliki empat kegunaan yaitu : 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Mendukung secara aktif untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia 

dan masyarakat 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian masional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya 

4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama berdasar atas nama asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

Sebagai satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan 

pasal 33 UUD 1945, koperasi mempunyai tujuan seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 25 pasal 3, yaitu “memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 
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masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang 

– Undang Dasar 1945”. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai badan usaha 

memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan 

efektivitas kegiatan usahanya terutama efektivitas operasional, kondisi 

keuangan, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar 

dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001:416). 

Salah satu indikator penilaian kinerja dapat dilihat dari kondisi 

keuangan suatu koperasi melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan 

koperasi merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu koperasi selama 

periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan 

penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Husnan (2000) laporan 

keuangan yang pokok yaitu terdiri dari laporan neraca, rugi laba dan laporan 

arus kas. Laporan keuangan belumlah menjadi informasi yang lebih berguna, 

apabila belum diolah dengan teknik tertentu. Analisis atas laporan keuangan 

dan interpretasinya pada hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas 

keadaan keuangan koperasi dan potensi atau kemajuannya melalui laporan 

keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat 

dan teknik analisis laporan dan data keuangan dalam rangka untuk 

memperoleh ukuran hubungan yang berarti dan berguna dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian tujuan analisis laporan keuangan 

adalah mengkonversikan data menjadi informasi. 
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Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam analisis laporan 

keuangan, misalnya sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan dimasa mendatang. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan 

dalam melakukan analisis, salah satunya adalah analisis rasio. Analisis rasio 

merupakan salah satu dari teknik analisis yang dapat memberikan petunjuk 

yang menggambarkan kondisi koperasi dalam bidang finansialnya. Analisis 

rasio dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang bersangkutan 

dan dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu. Analisis rasio 

keuangan merupakan metode analisis yang sering dipakai karena merupakan 

metode yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi. 

Dengan mengetahui kinerjanya, koperasi akan dapat melakukan perkiraan 

keputusan apa yang akan diambil guna mencapai kebutuhannya.  

Salah satu indikator kinerja keuangan koperasi adalah dapat dilihat 

dari tingkat kesehatannya, yang meliputi modal, aktiva produktif, manajemen, 

rentabilitas dan likuiditas. Analisis tingkat kesehatan koperasi sangat 

diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi dan tingkat 

kesehatannya, sehingga manajer dapat mengambil suatu keputusan yang tepat 

untuk menjaga kalangsungan hidupnya. Penilaian kesehatan dilakukan sekali 

dalam setahun. Adapun penilaian ini dilakukan dengan menganalisis beberapa 

faktor diantaranya capital/permodalan, assets/kualitas aktiva produktif, 

earning/rentabilitas, dan liquidity/likuiditas. Bertolak dari latar belakang di 

atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam 

mengenai tingkat kesehatan koperasi dan aspek manajemen apa saja yang 
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berpengaruh terhadap tingkat kesehatan koperasi, dengan mengambil judul 

“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI  DI KABUPATEN 

PACITAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN 

UKM RI NO. 20 TAHUN 2008” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kesehatan pada koperasi dilihat dari kinerja keuangan 

tahun 2010 

2. Kebijakan manajemen apa saja yang bisa dilaksanakan berdasarkan hasil 

tingkat kesehatan pada koperasi tersebut 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dilaksanakan pada: 

1.  Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan  

2. Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di Kabupaten Pacitan 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada koperasi  

2. Untuk mengetahui kebijakan manajemen apa yang dapat diambil 

berdasarkan hasil tingkat kesehatan koperasi tersebut 

 

 



6 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah cakrawala pengetahuan antara teori yang ada dengan 

kenyataan di lapangan 

2. Bagi Koperasi 

Dapat menjadi pertimbangan dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan usahanya 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang 

menyangkut kelangsungan usaha koperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


