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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

Indonesia memiliki tiga sektor kekuatan ekonomi untuk melaksanakan 

berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian, yaitu sektor 

negara, sektor swasta, dan sektor koperasi.  Koperasi merupakan salah satu 

pelaku ekonomi yang bersifat kerakyatan, sehingga koperasi dipandang cocok 

untuk perekonomian Indonesia.   Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari 

keuntungan semata.  Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota 

dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan 

anggota. 

 

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, maka dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya, koperasi tidak terbatas pada salah satu usaha saja, namun dapat 

mengembangkan bidang usaha yang bermacam-macam. Akan tetapi,sebagai 

wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat, maka koperasi dapat 

memberikan keseimbangan, kedudukan, peranan, dan sumbangan terhadap 
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tatanan perekonomian nasional, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa 

Indonesia dapat dicapai, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.  Dalam 

rangka mengetahui bagaimana pertumbuhan kinerja koperasi,maka 

KementerianKoperasi dan UKM,baik ditingkat pusat maupun daerah,perlu 

melaksanakan penilaian kesehatan koperasi dengan mengacu pada pedoman 

pemeringkatan koperasi (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 

2013). 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang menjadikan koperasi 

sebagai salah satu sektor perekonomian, baik di bidang produksi, jasa, 

konsumsi, dan simpan pinjam.PadaTabel 1 dijelaskan bahwa Provinsi 

Lampungberada di urutan ke lima berdasarkan provinsi dengan jumlah 

koperasi terbanyak di Pulau Sumatera.  Pada tahun 2013, jumlah seluruh 

anggota koperasi di Provinsi Lampung adalah 865.957 orang.  Jumlah tersebut 

berada di urutan kedua di bawah Provinsi Sumatera Utara.  Namun demikian, 

jumlah anggota koperasi saja tidak dapat menentukan tingkat keberhasilan dari 

suatu koperasi.  Kinerja koperasi sebagai badan usaha, kontribusi koperasi 

terhadap pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan anggota yang dapat 

menjadi tolak ukur keberhasilan koperasi (Hanel, 1989). 
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Tabel 1. Sebaran jumlah koperasi di Pulau Sumatera berdasarkan 

provinsi,tahun 2013 

 

No Provinsi Jumlah koperasi (unit) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sumatera Utara 

Nanggro Aceh Darussalam 

Sumatera Selatan 

Riau 

Lampung 

Sumatera Barat 

Jambi 

Bengkulu 

Kepulauan Riau 

Bangka Belitung 

10.802 

7.099 

5.122 

4.865 

3.727 

3.619 

3.289 

1.860 

1.850 

929 

 

Sumber  : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2014 (data diolah) 

 

Pengelolaan koperasi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik, terampil, dan 

cakap, sehingga koperasi akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang kuat.  

Berhasil tidaknya suatu koperasi tergantung dari bagaimana anggota dapat 

bekerja seefektif dan seefisien mungkin pada segi peningkatan keuangan 

koperasi, kontribusi koperasi terhadap pembangunan, dan peran koperasi 

dalam menyejahterakan anggotanya.   

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak 

koperasi.  Akan tetapi, padaTabel 2 terlihat bahwa dari 3.727 unit koperasi 

yang ada, hanya 60,3 persen koperasi yang memiliki status aktif,dan sisanya 

merupakan koperasi pasif.  Koperasi yang berstatus pasif tidak menjalankan 

kinerjanya dengan baik atau biasa dikenal dengan istilah mati suri. 
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Tabel 2. Sebaran jumlah koperasi di Provinsi Lampung berdasarkan status 

keaktifan per kabupaten/kota, tahun 2013 

 

No  Kabupaten/ Kota Aktif Pasif Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Kota Bandar Lampung 

Kab. Lampung Tengah 

Kab. Lampung Timur 

Kab. Lampung Utara 

Kab. Lampung Selatan 

Kab. Tanggamus 

Kab. Way Kanan 

Kota Metro  

Kab. Lampung Barat 

Kab. Pringsewu 

Kab. Pesawaran 

Kab. Tulang Bawang 

Provinsi 

Kab. Mesuji 

Kab. Tulang Bawang Barat 

471 

261 

202 

296 

142 

168 

127 

106 

120 

80 

74 

109 

50 

43 

0 

202 

268 

201 

106 

220 

72 

79 

62 

47 

71 

65 

13 

57 

43 

0 

 673 

529 

403 

402 

362 

240 

206 

168 

167 

151 

139 

122 

107 

58 

0 

 Jumlah 2.249 

(60,3%) 

1.478 

(39,7%) 

3.727 

(100%) 

 

Sumber  : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2014 (data diolah) 

 

Kota Bandar Lampung merupakan kabupaten/kota yang memiliki jumlah 

koperasi terbanyak di Provinsi Lampung.  Dari 673 unit koperasi, sebanyak 

202 unit (30,01%) koperasi di Kota Bandar Lampung masih berstatus pasif, 

sedangkan 471 unit (69,99%) koperasi di Kota Bandar Lampung yang 

berstatus aktif.  Salah satu koperasi yang aktif di Kota Bandar Lampung yaitu 

Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya.  Koperasi ini bergerak di bidang 

perikanan, meliputi pelelangan ikan, simpan pinjam, sewa perahu dan alat 

tangkap untuk nelayan, penyediaan solar dan es batu untuk nelayan, 

penyewaan ruko, serta pengadaan air bersih.  Berdasarkan Keputusan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.22/Kep/M.KUKM.2/II/2008 

pada tahun 2008, Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya merupakan salah satu 



5 
 

koperasi yang menjadi kandidat dalam penilaian koperasi berkualitas dengan 

peringkat 37 dari 673 unit koperasi di Provinsi Lampung. 

 

Tujuan KUD Mina Jaya selaras dengan tujuan koperasi berdasarkan undang-

undang, yaitu  menyejahterakan anggotanya.  Pada pencapaian tujuan, 

koperasi nelayan ini perlu didukung oleh manajemen yang baik.  Pelaksanaan 

manajemen yang baik dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan dari suatu 

koperasi.   

 

Penelitian Djumahir (2001), Hardiningsih (2009), dan Fadli (2012), 

menggunakan analisis kinerja keuangan sebagai indikator pengukuran 

keberhasilan koperasi.  Akan tetapiHanel (1989), mengukurtingkat 

keberhasilan suatu koperasi dari tiga pendekatan (pendekatan tripartite), yaitu 

keberhasilan koperasi sebagai badan usaha, keberhasilan koperasi dalam 

berkontribusi terhadap pembangunan,dan keberhasilan koperasi dalam 

menyejahterakan anggotanya.  Pengukuran keberhasilan koperasi melalui 

pendekatan tripartite memperlihatkan bahwa keberhasilan koperasi tidak 

cukup hanya dilihat dari keberhasilannya sebagai badan usaha, tetapi perlu 

juga diukur sejauh mana koperasi berhasil meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya.  Hal ini disebabkan karena tujuan utama koperasi 

adalahmenyejahterakan anggotanya. 

 

Kondisi keuangan yang baik akan menunjukkanbahwa usaha yang dilakukan 

sudah efisien dan memungkinkan koperasi membuat perencanaan yang baik di 

masa yang akan datang.  Setiap koperasi memerlukan analisis 
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kinerjakeuangan, karena melalui analisis tersebut dapat diketahui keberhasilan 

koperasi sebagai suatu badan usaha.   

 

Kontribusi koperasi terhadap pembangunan dapat dilihat dari ketaatan 

koperasi membayar pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi, 

dan tingkat upah karyawan.  Banyak koperasi di Indonesia yang hanya 

terfokus pada kegiatan usahanya saja tanpa memperhatikan hal-hal yang harus 

dipenuhi, seperti membayar pajak serta tanggung jawab sosialnya pada 

masyarakat sekitar.Tanggungjawab sosial koperasi terhadap masyarakat dapat 

berupa perekrutan tenaga kerja yang berasal dari wilayah kerja koperasi.   

 

Keberhasilan koperasi dalam menyejahterakan anggota dilihat dari manfaat 

ekonomi yang diterima anggota.  Tujuan utama koperasi adalah 

menyejahterakan anggotanya, tetapi yang berjalan saat ini, banyak koperasi 

yang hanya mengutamakan keuntungan semata, tanpa memperhatikan 

kesejahteraan dari anggotanya sendiri.  Terkadang kesejahteraan hanya 

dirasakan oleh beberapa orang, sehingga terjadi kesejahteraan yang tidak 

merata. 

 

KUD Mina Jaya merupakan salah satu koperasi yang telah menjalankan 

berbagai unit usaha, tetapi masih terdapat beberapa unit usaha yang kurang 

aktif, yaitu unit usaha waserda dan unit usaha pengadaan alat tangkap nelayan.  

KUD Mina Jaya juga telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan 

berperan dalam menyejahterakan anggota.  Akan tetapi, masih terdapat 

anggota KUD Mina Jaya yang berpendapatan rendah dan belum merasakan 

pelayanan yang maksimal dari KUD Mina Jaya. 
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Berdasarkan uraian sebelumnya,maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai: 

1. Bagaimana keberhasilan KUDMina Jayasebagai badan usaha ditinjau 

darirasio keuangan? 

2. Bagaimana kontribusi KUDMina Jaya terhadap pembangunan? 

3. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota KUDMina Jaya dan 

perbedaannyaberdasarkan status mereka sebagai nelayan menurut 

kriteria Sajogyo? 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis keberhasilan KUD Mina Jaya sebagai badan usaha ditinjau 

dari rasio keuangan. 

2. Menganalisiskontribusi KUD Mina Jaya terhadap pembangunan. 

3. Menganalisistingkat kesejahteraan anggota KUD Mina Jaya dan 

perbedaannya berdasarkan status mereka sebagai nelayan menurut kriteria 

Sajogyo. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1. Pihak koperasi, sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana startegi 

operasional pada periode yang akan datang. 
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2. Pemerintah, sebagai sumbangan pemikirian dalam pertimbangan dan 

evaluasi terhadap penetapan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan koperasi di Indonesia. 

3. Peneliti lain, sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau 

menyempurnakan penelitian ini. 

  


