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Abstrak. Bandung merupakan kota yang terus berkembang khususnya 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya yang bergerak di 
bidang industri kreatif. Pelakunya mayoritas adalah anak muda. Namun 
demikian, pelaku usaha UMKM tersebut mengalami kendala dari aspek 
modal yang. Beberapa praktisi bisnis dan akedemisi tertarik untuk 
membantu pelaku UMKM ini karena merasa bagian dari mereka dengan 
membentuk koperasi Anggota Masyarakat Pengembang Usaha. Namun 
demikian, koperasi ini mengalami kendala khususnya dalam aspek 
analisa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keuangan 
koperasi Anggota Masyarakat Pengembang Usaha. Unit analisis 
penelitian ini adalah pengurus koperasi. Metode penelitian ini adalah 
deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, 
studi literatur. Berdasarkan analisis keuangan didapatkan bahwa koperasi 
pengembang usaha memiliki visi, misi dan tujuan yang sangat penting 
bagi pengembangan UMKM yang sebagian besar pelakunya adalah 
mahasiswa ataupun anak muda yang ada di Kota Bandung. visi, misi dan 
tujuan tersebut diturunkan kedalam program-program yang diharapkan 
dapat memberikan kontribusi langsung kepada pelaku UMKM. 
berdasarkan analisis keuangan, kondisi Koperasi Pengembang Usaha 
masih sangat jauh dari visi dan tujuan, jadi koperasi tersebut terancam 
untuk dijual, jika tidak dilakukan tindakan penyelamatan dari sisi 
keuangan untuk menyelamatkan usaha para anggotanya. Dari potensi 
pengurus yang cukup kredibel untuk mengembangkan koperasi, perlu ada 
tindakan marketing untuk memperoleh order pemasaran pengadaan jasa 
di perusahaan pengguna.
Kata kunci: analisis keuangan, koperasi

Pendahuluan
Kegiatan ekonomi di Kota Bandung banyak digerakkan oleh pelaku Usaha 

dalam skala Mikro, Kecil dan Menengah. Mereka termasuk kelompok anak muda 
yang masih kuliah di berbagai perguruan tinggi ataupun telah lulus dari kuliah. 
Kegiatan bisnis yang dijalankan memiliki karakteristik unik yaitu mereka banyak 
bergerak di bidang industri kreatif. Demikian juga dengan bisnis yang bergerak di 
bidang kuliner berupa kafe ataupun restoran dengan menawarkan berbagai jenis 
makanan dan minuman. Berdasarkan pengamatan di beberapa tempat yang sering 
dijadikan tempat kumpul-kumpul di Bandung, para anak muda ini memiliki 
kreatifitas dan inovasi yang tinggi dalam menjalankan usaha mereka.    
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Para anak muda ini termasuk kedalam kelompok pelaku usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM). Keberadaan mereka ini telah memberikan kontribusi 
yang signifikan bagi perekonomian Kota Bandung. Ebert dan Griffin 
mendefinisikan bisnis kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara 
bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan 
merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Yang menjalankan bisnis ini 
adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupannya. Bisnis kecil
dioperasikan dan dimiliki secara independen serta tidak mendominasi pasarnya.

Pelaku UMKM di Kota Bandung berkelompok dalam menjalankan usaha 
mereka. Kelompok-kelompok ini sudah teridentifikasi kedalam sentra industri 
yang juga telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Terdapat tujuh sentra 
industri di Kota Bandung dan diantaranya adalah sentra industri sepatu cibaduyut, 
sentra industri rajutan, sentra industry sablon, sentra pengrajin boneka kain.

Selain tergabung dalam sentra industri, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) juga banyak yang tergabung dalam wadah koperasi di Kota 
Bandung. Keberadaan koperasi ini juga merupakan bagian dari koperasi yang ada 
di Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan data Dinas KUMKM Jabar per Desember 2009 mencatat, 
koperasi mencapai 22.664 unit, KUMKM mencapai 8,2 juta lebih unit usaha atau 
6,17 persen total pelaku KUMKM di Indonesia. Jumlah 8,2 juta ini mampu 
mendorong pertumbuhan sektor riil. Kontribusi terbesar bagi penyerapan tenaga 
kerja di Jabar, mencapai 88,54 persen dari pekerja. Kontribusi KUMKM terhadap 
produk domestik regional bruto (PDRB) Jabar cukup menggembirakan, mencapai 
60,32 persen. 

Menurut Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang 
dimaksud dengan Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hokum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan (Undang-Undang no 25 tahun 1992).

Salah satu koperasi yang terdaftar di Kota Bandung adalah Koperasi 
Anggota masyarakat Pengembang yang berdiri sejak tahun 1997. Koperasi ini 
sering disebut dengan singkatan KAMPUS dan didirikan oleh tiga orang yaitu 
Drs. M. Rosyid., MM. sebagai Ketua, Dr. Eman Suherman sebagai sekretaris dan 
R. Susanto H, S.E sebagai Bendahara. Ketiga pendiri ini langsung menjadi
pengurus Koperasi Pengembang Usaha. Pada awalnya, jumlah anggota koperasi 
ini adalah 20 orang dari berbagai kalangan yang berkomitmen untuk 
mengembangkan kegiatan bisnis di Kota Bandung. Jumlah 20 ini merupakan 
jumlah minimal untuk mendirikan sebuat koperasi seperti yang dipersyaratkan 
oleh UU no 25 tahun 1992.    

Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pengurus koperasi ini adalah pada 
tahun 2000, melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan. Pelatihan ini 
diarahkan bagi pengembangan usaha anggota yang sebagian besar adalah anak 
muda yang secara umum terlihat memiliki semangat yang tinggi untuk 
membentuk usaha, tetapi terkendala dalam pengembangan usaha.   

Selanjutnya adalah pada tahun 2005, pengurus melaksanakan kegiatan-
kegiatan berupa pelatihan, dan inkubasi usaha kecil. Inkubasi ini merupakan 
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tindak lanjut dari pelatihan yang diberikan selama ini. Keberadaan inkubasi 
menjadi sangat penting karena dapat memberikan pengembangan usaha yang 
lebih intensif kepada anggota karena mereka membutuhkan pendampingan yang 
intens agar tetap dapat menjalankan dan mengembangkan usaha tersebut. 

Tahun 2009, melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, dan 
inkubasi usaha kecil, serta membantu pengusaha kecil dalam memperoleh 
pinjaman. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang telah dilakukan, kendala 
anggota setelah mendapat pendampingan dan pembinaan adalah masalah 
pemodalan bagi anggota untuk mengembangkan usaha. Konsep dan teori serta 
pengalaman yang telah diberikan kepada mereka sudah dapat dicerna dan diterima 
oleh anggota tetapi mereka membutuhkan modal untuk pengembangan usaha 
tersebut.     

Tahun 2010, mempersiapkan kerjasama dengan perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan sosial berupa pelatihan usaha kecil. Hal ini seiring dengan 
berkembangkan konsep Corporate Social Responsibility di perusahaan khususnya 
Badan usaha Milik Negara (BUMN) dengan program yang lebih dikenal dengan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Salah satu program andalan 
PKBL ini adalah pengembangan pelaku UMKM disekitar perusahaan beroperasi.  

Namun demikian, pengurus Koperasi menghadapi masalah sehubungan 
dengan program pengembangan usaha sehubungan dengan kondisi keuangan 
koperasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran analisis Keuangan koperasi Anggota Masyarakat Pengembang Usaha

Tinjauan Literatur
Salah satu pelaku usaha yang menggerakkan roda perekonomian bangsa 

Indonesia adalah Koperasi dan hal inilah yang menjadi cermin perekonomian 
Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Anggota koperasi lebih 
dominan terdiri dari pelaku UMKM. Pada awalnya, Usaha kecil diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Seiring dengan 
kebutuhan, percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan hukum, 
maka Undang-Undang Usaha Kecil diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lebih memperjelas 
dan mempertegas ketentuan Undang-Undang Usaha Kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
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3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pelaku ekonomi lainnya yang memiliki sejarah panjang dan mencerminkan 
perekonomian bangsa Indonesia adalah Koperasi. Koperasi, baik sebagai gerakan 
ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pengaturan 
perkoperasian pada awalnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. 

Undang-undang tentang koperasi telah diganti oleh Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992  tentang Perkoperasian. Adapun yang 
dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
pereorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 
tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 .

Koperasi memiliki fungsi dan peran dan menurut Undang-Undang nomor 
25 tahun 1992 yaitu :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia dan masyarakat .

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional 
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi.
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Dalam menjalankan usahanya, koperasi melaksanakan prinsip-prinsip 
Koperasi yaitu: 

a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 
b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
Untuk mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip 

Koperasi pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar Koperasi
Bentuk koperasi dapat dibagi atas dua yaitu: 

a. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 
orang-seorang.

b. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan Koperasi. 

Koperasi juga menjalankan manajemen keuangan dan Manajemen Keuangan 
adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, 
pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau 
perusahaan.  

Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh 
dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya 
termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah 
dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha 
yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan 
untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan 
keputusan Rapat Anggota. Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam 
Rapat Anggota,

Di dalam Standar Akuntansi Keuangan dijelaskan bahwa laporan 
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi : (1) 
Neraca,      (2)  Laporan Laba Rugi, (3) Laporan Perubahan Posisi Keuangan 
(misalnya Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana),  (4) Catatan dan laporan 
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan.

Pada dasarnya laporan keuangan memiliki fungsi sebagai dasar 
pertimbangan bagi manajemen perusahaan/koperasi dalam proses pengambilan 
keputusan. Dalam kerangka yang lebih luas, laporan keuangan merupakan bagian 
dari proses pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan (misalnya pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada RAT, 
atau pertanggungjawaban manajemen Pokmas pengelola dana JPS kepada pihak 
pemerintah yang mengucurkan dana tersebut).

Namun demikian, oleh karena laporan keuangan tersebut bersifat historis 
dan umum, yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang dicatat, prinsip 
akuntansi dengan pandangan pribadi/manajemen, maka laporan keuangan tersebut 
mengandung keterbatasan antara lain :

1) Data secara parsial mungkin daluarsa.
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2) Tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.
3) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan pertimbangan tertentu.
4) Informasi yang dilaporkan hanya yang bersifat material.
5) Bersifat koservatif, dimana bila terdapat beberapa kemungkinan 

kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka 
biasanya akan dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau 
aktiva yang paling kecil.

6) Lebih menekankan kepada makna ekonomis suatu peristiwa daripada 
substansinya.

7) Menggunakan istilah-istilah yang bersifat teknis dan cenderung kaku, 
sehingga sering menyulitkan pemakainya dalam memahami informasi 
yang dilaporkan.

8) Adanya berbagai metode akuntansi yang dapat digunakan 
menimbulkan keragaman dalam pengukuran sumber-sumber ekonomi,
sehingga kesimpulan akhirnya memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna 
bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk :

1) Menilai pertanggungjawaban pengurus
2) Menilai prestasi/kinerja keuangan koperasi selama satu periode 

tertentu
3) Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya
4) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, 

karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari sistem pelaporan 

keuangan, memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban 

pengurus kepada para anggotanya di dalam RAT.
2) Laporan keuangan biasanya meliputi neraca/laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi (perhitungan hasil usaha), dan laporan arus kas yang 
penyajiannya dilakukan secara komparatif.

3) Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan 
koperasi, maka beberapa pos/istilah yang sama akan muncul, baik pada 
kelompok aktiva maupun kewajiban/kekayaan bersih.

4) Laporan laba rugi (perhitungan hasil usaha) menyajikan hasil akhir 
yang disebut SHU, dimana selama SHU tersebut belum dicairkan  
disajikan di dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca, kecuali 
cadangan koperasi diperlakukan sebagai bagian dari sisa hasil usaha 
yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri 
serta menutup kerugian.

5) Dengan adanya konsep sistem jaringan koperasi dan pengaturan 
pemerintah, maka terdapat aktiva yang dimiliki koperasi tetapi tidak 
dikuasainya, dan sebaliknya terdapat aktiva yang tidak dimiliki 
koperasi tetapi dikuasai oleh koperasi.

6) Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan 
konsolidasi dari koperasi-koperasi.
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Analisis Laporan Keuangan.
Rasio-rasio keuangan pada dasarnya dihitung dengan membandingkan 

angka-angka di dalam atau antara Neraca dan Laporan Laba/Rugi (Perhitungan 
Hasil usaha). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 
(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 
Analisis Rasio dapat menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai baik atau 
buruknya/naik atau turunnya posisi keuangan dan kinerja keuangan 
perusahaan/koperasi, terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan 
rasio pembanding yang digunakan sebagai patokan normatifnya.

Guna keperluan penilaian terhadap posisi maupun kinerja keuangan 
perusahaan/koperasi, analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis 
rasio perlu diarahkan kepada 3 (tiga) bidang sebagai berikut : likuiditas (liquidity), 
solvabilitas (solvability),rentabilitas (profitability).

1. Rasio Likuiditas.
Rasio Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan/koperasi dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek (utang lancar) dengan menggunakan aktiva 
lancar yang dimilikinya. Rasio yang sering digunakan adalah (a) Current Ratio
(Rasio Lancar), dan (b) Quick/Acid Ratio yaitu sebagai berikut :
 Current Ratio = Aktiva Lancar    Utang Lancar

Aktiva lancar menggambarkan alat bayar, dan asumsikan bahwa semu 
aktiva lancar benar-benar dapat digunakan untuk membayar. Sementara itu, utang 
lancar menggambarkan kewajiban yang harus segera dilunasi/dibayar.
 Quick ratio = (Aktiva Lancar – Persediaan)    Utang Lancar

Persediaan tidak dapat sepenuhnya diandalkan, karena persediaan 
bukanlah sumber kas yang dapat segera diperoleh, dan bahkan mungkin tidak 
mudah  untuk dijual pada kondisi perekonomian yang lesu.

Dalam kebanyakan kasus, piutang usaha yang dimiliki 
perusahaan/koperasi pun ternyata masih mengandung ketidakpastian dan memiliki 
risiko untuk tidak tertagih. Oleh karena itu kedua rasio tersebut perlu didukung 
oleh rasio lain yang sama pentingnya yaitu (a) rasio perputaran Piutang, dan (b) 
jumlah hari rata-rata piutang tersebut dapat dikonversi menjadi kas/ADCR, serta 
(c) rasio Perputaran Persediaan, dan (d) jumlah hari rata-rata persediaan dapat 
dikonversi menjadi kas/ADCI. Adapun keempat rasio tersebut dihitung 
menggunakan rumus sebagai berikut :
 Perputaran Piutang = Penjualan    Rata-rata Piutang
 ADCR= Jumlah hari dalam satu tahun    Perputaran Piutang
 Perputaran Persediaan = Harga Pokok Penjualan  Rata-rata Persediaan
 ADCI = Jumlah hari dalam satu tahun    Perputaran Persediaan

2. Rasio Solvabilitas.
Solvabilitas suatu perusahaan/koperasi menunjukkan kemampuan 

perusahaan/ koperasi untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya bila 
perusahaan/koperasi tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, persoalannya adalah bila 
perusahaan/koperasi tersebut dibubarkan, apakah kekayaan yang dimiliki oleh 
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perusahaan/koperasi tersebut cukup untuk menutup semua utang-utangnya (baik 
utang jangka pendek maupun utang jangka panjang). 

Adapun rasio yang sering digunakan untuk mengetahui solvabilitas suatu 
perusahaan/koperasi adalah :
 Total Debt to Equity Ratio     = (Total Utang    Modal Sendiri) x 100%
 Long-term Debt to Equity Ratio = (Utang Jk. Panjang  Modal Sendiri) x 

100%
 Total Debt to Total Assets Ratio = (Total Utang    Total Aset) x 100%

3. Rentabilitas.
Rentabilitas suatu perusahaan/koperasi menunjukkan kemampuan 

perusahaan/koperasi tersebut untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 
Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan/koperasi ada bermacam-macam 
dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan dibandingkan. 
Pada dasarnya cara untuk menilai rentabilitas dapat dikelompokan menjadi 2 
(dua), yaitu :

1) Rentabilitas Ekonomi.
Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 
modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan 
laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Oleh karena pengertian 
rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 
modal di dalam suatu perusahaan/koperasi, maka rentabilitas ekonomi 
sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu 
perusahaan/koperasi dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya 
untuk menghasilkan laba. Modal yang diperhitungkan untuk 
menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja di 
dalam perusahan (operating capital/assets). Adapun rumus yang 
digunakan adalah :
 Net Return on Investment = (EAT    Operating Assets) x 

100%
Dimana :
EAT = Laba Setelah Pajak.
Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas ekonomi 
adalah 
 Profit Margin = (Net Operating Income    Net Sales) x 100%
 Operating Assets Turnover = Net Sales    Operating Assets

2) Rentabilitas Modal Sendiri (Rentabilitas Usaha).
Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba 
yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak (EAT) dengan 
jumlah modal sendiri   yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. 
Adapun rasio yang sering digunakan adalah :
 Return On Equity = EAT  Modal Sendiri

Desain Penelitian 
Unit analisis penelitian ini adalah pengurus Koperasi Pengembang Usaha 

yang bertanggung jawab mengelola operasional koperasi ini. Metode penelitian 



Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis 1Untar, Jakarta 15 September 2011
ISSN No. 2089-1040

70

yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Malhotra, penelitian 
deskriptif adalah A type of conclusive research that has its major objective the 
description of something – usually characteristics or functions (Malhotra, 2004: 
78). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan 
sesuatu dan biasannya karakteristik atau fungsi. Ciri lain dari penelitian deskriptif 
adalah tidak membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain 
(Sugiyono, 2004: 11). Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk 
menggambarkan kondisi koperasi dan kondisi keuangan Koperasi Pengembang 
Usaha 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terhadap 
laporan keuangan. Kedua, wawancara dengan pengurus Koperasi Pengembang 
Usaha. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis 
dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan 
statistik.

Temuan dan Analisis
1. Gambaran koperasi 

Koperasi pengembang usaha berdasarkan UU no 15 tahun 1992 termasuk 
koperasi primer karena didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Adapun 
jumlah anggota diawal yaitu 20 orang yang berasal dari berbagai kalangan profesi 
bisnis di Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan persyarakatan dalam pembentukan 
koperasi primer yaitu dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.   

Syarat anggota Koperasi Pengembang Usaha adalah warga Negara dengan 
identitas resmi di wilayah Jawa Barat, memiliki bidang usaha mikro atau usaha 
kecil, atau yang akan mengajukan usaha kecil baik individu maupun kelompok 
dan bersedia loyal, setia, serta komitmen untuk membantu pengembangan 
koperasi. 

Visi yang ingin dicapai adalah menjadi koperasi terpercaya di tahun 2015 
untuk  mendukung perekonomian masyarakat. Adapun misi yang ingin dicapai 
adalah pertama, mempersiapkan kerjasama dengan perusahaan. Kedua, 
mengembangkan usaha kecil dan mikro. Ketiga, mempersiapkan jaringan ke 
pemerintah dan BMT.

Tujuan yang ingin dicapai adalah agar tercipta hubungan yang akan 
memperkuat pengembangan usaha kecil dan koperasi, agar dapat mengembangkan 
program usaha kecil dengan dukungan dari berbagai pihak serta agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Bidang kegiatan yang dijalankan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan 
berupa pelatihan dan inkubasi usaha kecil, melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha 
produktif untuk dapat mensejahterakan anggotanya dan mempersiapkan 
kerjasama dengan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan social berupa 
pelatihan usaha kecil.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengurus Koperasi, maka 
pengurs juga memberikan layanan berupa
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a. Memberi penyuluhan, pengarahan para anggota koperasi 
b. Memberikan ibantuan dan nkubasi usaha kecil kepada para anggota 

koperasi 
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha produktif untuk dapat 

mensejahterakan anggotanya, seperti membuat peternakan cacing untuk 
kosmetik, jangkrik untuk pakan burung, telor ayam, dll.

d. Kegiatan sosial berupa penyuluhan, penataran, ke DKM, BMT
Perkembangan usaha dan jumlah anggota:

a. Perkembangan usaha bertambah ke produksi terong jepang, membuat 
spare part bagi para anggotanya, sehingga usaha koperasi baru 
berkembang di sisi anggotanya saja.

b. Jumlah anggota koperasi belum bertambah, direncanakan tahun 2011 ini 
akan menambah anggota usaha produktif masyarakat.

2. Analisis keuangan 
Berdasarkan data yang didapatkan dari pengurus Koperasi Pengembang 

Usaha, dapat dilihat dibawah ini
Laporan keuangan pada saat pendirian 25 September 1997 memiliki 
bentuk sbb. 
Dr. Kas Rp. 400.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 400.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 1997 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 250.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 250.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 1998 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 300.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 300.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 1999 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 200.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 200.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2000 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 200.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 200.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2001 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 150.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 150.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2002 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 100.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 100.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2003 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 50.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 50.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2004 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 530.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
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Cr  Iuran Pokok Rp. 530.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2005 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 330.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 330.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2006 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 200.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 200.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2007 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 150.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 150.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2008 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 100.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 100.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2009 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 50.000,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 50.000,- berasal dari 20 anggotanya.
Laporan keuangan pada saat 31 Desember 2010 memiliki bentuk sbb. :
Dr. Kas Rp. 0,- dari Iuran pokok para anggotanya.
Cr  Iuran Pokok Rp. 0,- berasal dari 20 anggotanya.

Berdasarkan laporan keuangan di atas dan analisa rasio yang keuangan 
sebagai alat analisis keuangan Koperasi Pengembang Usaha

a.   Laporan keuangan sangat memprihatinkan, karena laporan keuangan 
selalu membukukan kerugian setiap tahunnya sehingga mengurangi 
Owner’s equity koperasi, berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. 
Kerugian koperasi setiap tahun ini disebabkan oleh kurang produktifnya 
kegiatan yang dijalankan oleh pengurus koperasi. Dampak lain dari 
kerugian koperasi ini adalah tidak dapat dibagikannya sisa hasil usaha 
(SHU) kepada anggota koperasi selam ini.  

b.   Berdasarkan rasio financial, untuk likuiditas masih dalam kondisi 
illikuid, karena current ratio, quick ratio, cash ratio dan working capital 
to total asset ratio, masih jauh dari standard minimum, demikian juga 
agunan msih insolvent, karena total debt to equity ratio, long term debt to 
equity, debt to total asset, coverage asset debt ratio dan time interest 
earned ratio masih jauh dari memadai, aktivitas pun unturn over karena 
asset turn over, account receivable turn over dan receivable collection 
periodnya, inventory turn over dan average days inventorynya masih 
jauh dari perputaran yang wajar, bahkan dari profitability ratio nya 
unprofitable, karena gross profit margin, operating income ratio, 
operating ratio, net profit margin, ROA, ROI, ROE spreadnya negative. 
Kondisi ini disebabkan oleh perputaran usaha koperasi tidak berjalan 
dengan baik. Hal ini terlihat pada usaha yang dijalankan oleh pengurus 
tidak berjalan dengan semestinya. Kondisi disebabkan oleh pengurus 
yang kurang fokus dan sibuk dengan kegiatan selain koperasi ini. 
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Masing-masing pengurus memiliki usaha ataupun kegiatan di luar 
koperasi. Kondisi ini tidak didukung oleh manajemen professional yang 
dapat membantu menjalankan roda usaha Koperasi Pengembang Usaha.   

c.   Sisi Resource and Use of Working Capital dan Resource and Use of 
Cash masih menunjukkan perubahan negative, sehingga cashflow 
statementnya habis untuk operational, walaupun belum menunjukkan 
angka investasi dan pendanaan. 

d.   Sisi Break even point dibawah shut down point, dari sisi trend analysis 
maupun common size statement analysis menunjukkan lifting cost yang 
meningkat dan lifting produksi yang menurun.

e.   Sisi 5C sebagai syarat yang dilihat untuk memberikan kredit atau 
pinjaman kepada anggota yaitu character, collateral, capital, capacity
dan condition, hanya character yang masih baik, yang lainnya masih 
dibawah batas kewajaran untuk bankable.

Selama ini koperasi belum membukukan keuntungan, sehingga belum ada 
SHU. Pengeluaran digunakan untuk operasoanl perizinan dan pajak setiap bulan 
yang selama ini ditalangi dulu oleh anggota pengurus,

Kondisi keuangan Koperasi Pengembang Usaha tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu,  

a. Kendala operasional adalah aspek pendanaan yang digunakan untuk 
menjalankan operasional koperasi. Pada awalnya, pendanaan koperasi 
diharapkan dari peranan pemerintah melalui PINBUK. Namun 
demikian, bentuk bantuan pemerintah ini tidak belum juga sampai 
kepada pengurus untuk digunakan untuk mengelola koperasi. 
Demikian juga dengan bantuan dari bank swasta BTPN yang 
diperkirakan akan membantu belum kunjung ada.

b. Kendala kedua dari fasilitas. Keterbatasan fasilitas untuk menjalankan 
koperasi telah menyebabkan pengurus tidak bisa menjalankan koperasi 
secara efektif dan efisien. Kondisi ini dapat dilihat ketika operasional 
koperasi dijalankan di tempat salah satu anggota. Layanan kepada 
anggota lainnya tidak bisa berjalan secara optimal. 

c. Kendala ketiga adalah bidang pemasaran, selama ini pemasaran adalah 
mengajukan tender atau pengadaan jasa ke PT. PINDAD, namun 
belum ada titik berhasilnya, karena struktur keuangan dan jaminan 
penawaran dari koperasi tidak memadai

d. Kendala keempat adalah belum ada bantuan pelatihan, sarana, fasilitas 
dari pemerintah untuk usaha koperasi, sehingga modal anggota yang 
sangat minim belum dapat menjalanka roda kegiatan perkoperasian. 
Keterbatasan kondisi yang ada di koperasi ini menjadikan program 
utama yang telah direncanakan oleh pengurus koperasi tidak dapat 
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terealisasikan. Padahal, dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan koperasi.  

Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi keuangan 

koperasi Pengembang Usaha diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 
1. Koperasi pengembang usaha memiliki visi, misi dan tujuan yang sangat 

penting bagi pengembangan UMKM yang sebagian besar pelakunya 
adalah mahasiswa ataupun anak muda yang ada di Kota Bandung. visi, 
misi dan tujuan tersebut diturunkan kedalam program-program yang 
diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada pelaku UMKM.   

2. Berdasarkan analisis keuangan, kondisi Koperasi Pengembang Usaha 
masih sangat jauh dari visi dan tujuan, jadi koperasi tersebut terancam 
untuk dijual, jika tidak dilakukan tindakan penyelamatan dari sisi 
keuangan untuk menyelamatkan usaha para anggotanya.

3. Dari potensi pengurus yang cukup kredibel untuk mengembangkan 
koperasi, perlu ada tindakan marketing untuk memperoleh order 
pemasaran pengadaan jasa di perusahaan pengguna.

Saran
1. Koperasi ini membutuhkan suntikan dana dari para anggotanya untuk 

menggerakkan operasional koperasi. Hal ini bisa ditempuh oleh pengurus 
melalui penjelasan rencana kedepan

2. Selain itu, koperasi ini membutuhkan bantuan dari pemerintah melalui 
berbagai program untuk mengembangkan koperasi. salah satu program 
yang dapat dimanfaatkan adalah program yang dikembangkan oleh Dinas 
Kopperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. 

3. Pengurus perlu lebih aktif melakukan pendekatan kepada pengurus PKBL 
BUMN ataupun pengelola program CSR berbagai perusahaan yang ada di 
Kota Bandung. Hal ini seiring dengan program PKBL atau CSR 
perusahaan sehingga mahasiswa sebagai bagian dari kelompok anak muda 
yang memiliki bisnis tersebut bisa dikembangkan.   
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