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ABSTRAKSI 
 

APLIKASI KONSEP BALANCED SCORECARD 
SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA KOPERASI 
(Studi Kasus Pada KUD ’KARANGPLOSO Kabupaten Malang) 

 
Oleh: 

Isma Fadila 
0710233158 

 
Dosen Pembimbing: 

Helmy Adam, SE., MSA., Ak., CPMA 
 

Koperasi Unit Desa sebagai salah satu jenis koperasi di Indonesia 
memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat sehingga diperlukan 
suatu strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan di dunia usaha. Untuk 
menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut, diperlukan suatu standar 
penilaian kinerja yang tepat. Penilaian kinerja yang mampu merefleksikan 
keseimbangan antara sektor keuangan dengan sektor non keuangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Balanced 
Scorecard dalam mengevaluasi kinerja koperasi, memberikan pembahasan 
mengenai penerapan Balanced Scorecard, serta untuk mengetahui kinerja 
koperasi jika diukur dengan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard membantu 
koperasi mengevaluasi kinerja dalam bidang keuangan dan non keuangan 
sehingga menghasilkan penilaian kinerja yang detail dan menyeluruh demi 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada Koperasi Unit Desa 
’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan akhir tahunan koperasi 
periode 2007 – 2009, serta dari hasil wawancara secara informal. Analisis data 
dilakukan dengan metode Balanced Scorecard yang meliputi perspektif 
keanggotaan, keuangan, bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. 
 Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa 
’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang memiliki kinerja yang baik dan 
meningkat tiap tahunnya dengan hasil akhir 87.21%. Hasil Pencapaian ini 
didukung dengan hasil pencapaian tiap perspektif yang menunjukkan bahwa dari 
perspektif keanggotaan diperoleh nilai 79,39% yang berarti memiliki kinerja yang 
cukup baik. Perspektif keuangan memperoleh nilai 93,80% yang menunjukkan 
memiliki kinerja yang baik. Perspektif bisnis internal dengan nilai 79.72% yang 
artinya memiliki kinerja yang cukup baik. Serta perpektif pertumbuhan dan 
pembelajaran yang memperoleh nilai 96,59% yang menunjukkan kinerja yang 
baik. Selain itu, dari hasil analisis yang telah dilakukan juga dapat diambil 
kesimpulan bahwa konsep Balanced Scorecard dapat diaplikasikan untuk menilai 
kinerja koperasi seperti pada Koperasi Unit Desa ’KARANGPLOSO’ Kabupaten 
Malang.  
 
Keywords: Kinerja, Balanced Scorecard, Koperasi 
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ABSTRACT 
 

THE APPLICATION OF BALANCED SCORECARD CONCEPT 
AS A STANDARD OF KOPERASI PERFORMANCE APPRAISAL 
(The Case Study on KUD ‘KARANGPLOSO’ in Malang Regency) 

 
By: 

Isma Fadila 
0710233158 

 
Advisor Lecturer: 

Helmy Adam, S.E., MSA., Ak., CPMA 
 
 

Koperasi Unit Desa is one kind of koperasi in Indonesia that has played 
an essential role on people’s economic activity with the result that an appropriate 
strategy is needed to face the economic rivalry in business world. To up against 
the tight rivalry, an appropriate standard of performance appraisal is needed. That 
is performance appraisal that can reflect the balance between financial and non-
financial section. 

The objective of this study is to investigate the use of Balanced Scorecard 
in appraising the koperasi performance, giving the explanation concerning the 
application of Balanced Scorecard, also to investigate the koperasi performance if 
it is measured through the Balanced Scorecard. Balance Scorecard helps koperasi 
to evaluate its performance in financial and non-financial section with the result of 
detail performance appraisal to attain the certain target. 

This study is a case study on Koperasi Unit Desa ‘KARANGPLOSO’ in 
Malang Regency. The collected data is secondary data which are the report of 
financial accounts and the annual report of koperasi from 2007 – 2009 of financial 
year and the result of the informal interview. Data analysis is done through the 
Balanced Scorecard method which included membership, financial, internal 
bussiness, and learning ang growth perspective. 

The result of the analysis as a whole on Koperasi Unit Desa 
‘KARANGPLOSO’ in Malang Regency indicates the good performance and 
improvement every year with the final result 87.21%. This attainment is supported 
by the percentage of every perspective. The  membership perspective with the 
percentage 79.39% indicates the fair performance. The financial perspective 
percentage is 93.80% that indicates the good performance of koperasi. The 
internal business perspective with the 79.72% indicates the fair performance. Also 
the learning and growth perspective show 96.59% that indicates the good 
performance. Besides, from the analysis that has been conducted, it can conclude 
that Balanced Scorecard concept can be applied to appraise the koperasi 
performance as on Koperasi Unit Desa ‘KARANGPLOSO’ in Malang Regency. 

 
 

Keywords: Performance, Balance Scorecard, Koperasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang paling sesuai 

dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam pasal 33 

ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyebutkan bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan 

bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi, diharapkan 

koperasi akan mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

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 tahun 1992 pasal 3, yaitu: ”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”. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai badan usaha 

memerlukan suatu alat penilaian kinerja yang tepat sebagai dasar untuk 

menentukan efektifitas kegiatan usahanya terutama efektifitas operasional, bagian 
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organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001:416). 

Penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi 

perusahaan atau organisasi karena mampu memberikan dasar yang baik bagi 

manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Penilaian 

tersebut, misalnya, dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta 

sebagai dasar penyusunan imbalan dalam perusahaan. 

Pembangunan koperasi perlu diarahkan, sehingga koperasi semakin 

berperan dalam perekonomian nasional. Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai salah 

satu jenis koperasi di Indonesia, memegang peranan penting dalam perekonomian 

masyarakat. Sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat untuk menghadapi 

persaingan di dunia usaha agar dapat menjadi salah satu organisasi yang 

memegang peranan utama dalam kegiatan ekonomi. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti pada KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang, telah diperoleh fakta yaitu bahwa 

penilaian kinerja yang selama ini diterapkan pengurus KUD ‘KARANGPLOSO” 

adalah dengan menggunakan metode konvensional yang sebatas pada penilaian 

kinerja dari segi keuangan saja berupa Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan 

Profitabilitas serta pelaksanaan anggaran. 

Ukuran finansial tersebut belum mampu mencerminkan kompleksitas dan 

nilai yang melekat dalam organisasi bisnis. Menurut R.S Kaplan dan D.P Norton 

(1996:7), penilaian kinerja yang hanya bertumpu pada ukuran finansial saja 

memiliki beberapa kelemahan yaitu:  



 3 

1. Ketidakmampuannya mengukur kinerja harta-harta tak tampak (intangible 

asset) dan harta-harta intelektual (SDM) perusahaan, karena itu kinerja 

keuangan tidak mampu menjelaskan lebih banyak mengenai masa lalu 

perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntut perusahaan kearah lebih 

baik. 

2. Pengukuran lebih berorientasi pada manajemen operasional dan kurang 

mengarah pada manajemen strategis. 

3. Tidak mampu mempresentasikan kinerja intangible assets yang merupakan 

bagian struktur asset perusahaan. 

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penilaian kinerja tersebut, 

mengakibatkan perlunya penilaian yang menyeluruh, yaitu penilaian kinerja yang 

tidak hanya mengukur kinerja keuangan saja akan tetapi juga mampu mengukur 

kinerja non-keuangan yang menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, 

jelas dan akurat terutama menyangkut sumber daya manusia yang diintegrasikan 

dalam perencanaan baik organisasi maupun usaha. Kaplan dan Norton (1996) 

mencoba merumuskan berbagai tolok ukur yang perlu diseimbangkan dalam 

penilaian kinerja suatu perusahaan yang disebut dengan konsep Balanced 

Scorecard. 

Konsep Balanced Scorecard merupakan salah satu metode pengukuran 

kinerja perusahaan secara keseluruhan yang menjabarkan visi dan strategi 

perusahaan ke dalam empat perspektif, yaitu 1) financial perspective, 2) customer 

perspective, 3) internal business process perspective dan 4) learning and growth 

perspective. Empat perspektif Balanced Scorecard tersebut memberi 
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keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang 

diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut. Jika dibandingkan 

evaluasi kinerja secara tradisional yang hanya mengukur kinerja keuangan, 

organisasi hanya bisa melihat kinerja dalam jangka pendek. Namun, dengan 

menggunakan Balanced Scorecard diharapkan organisasi bisa memperoleh hasil 

evaluasi kinerja untuk jangka panjang dan bisa mendapatkan umpan balik untuk 

kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjangnya. 

Balanced Scorecard juga menerjemahkan strategi bisnis yang telah 

ditetapkan agar dapat dilaksanakan dan dapat terukur keberhasilannya. Dengan 

demikian Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem penilaian kinerja, tetapi 

merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Lebih dari itu, Balanced 

Scorecard dapat menyelaraskan berbagai fungsi (divisi, departemen, seksi) agar 

segala keputusan dan kegiatannya di dalam masing-masing fungsi tersebut dapat 

dimobilisasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dalam konteks perkoperasian, penilaian kinerja berbasis Balanced 

Scorecard harus memberikan kerangka pemikiran untuk menjaga strategi ke 

dalam segi operasionalnya, juga harus mampu menempatkan kepentingan dan 

kesejahteraan anggota pada posisi sentral dari seluruh aktivitas koperasi. Dengan 

Balanced Scorecard, tujuan suatu unit usaha tidak hanya dinyatakan dalam suatu 

ukuran keuangan, melainkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pengukuran 

bagaimana koperasi tersebut harus menciptakan nilai terhadap anggota koperasi 

yang ada sekarang dan di masa akan datang serta bagaimana koperasi tersebut 



 5 

harus meningkatkan pelayanan terhadap anggota, sistem dan prosedur yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. 

Keunggulan dan manfaat dari penerapan konsep Balanced Scorecard bagi 

perusahaan dan banyaknya keterbatasan dalam sistem pengukuran kinerja secara 

tradisional mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap sistem 

penilaian kinerja KUD tersebut yang selama ini masih belum melakukan penilaian 

kinerja secara menyeluruh dan seimbang antara posisi keuangan dan non-

keuangannya dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian “APLIKASI KONSEP 

BALANCED SCORECARD SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN 

KINERJA KOPERASI (Studi Kasus Pada KUD ‘KARANGPLOSO ’ 

Kabupaten Malang)”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan Balanced Scorecard sebagai alat penilaian kinerja pada 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang setelah 

diukur dengan menggunakan metode Balanced Scorecard? 

1.3.  Batasan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas serta mengingat banyaknya cakupan dan 

kegiatan serta tugas-tugas dari KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang, 

maka untuk dapat memahami dengan baik supaya permasalahan tidak terlalu 
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meluas, penulis hanya akan membahas penerapan Balanced Scorecard sebagai 

alat penilaian kinerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 

2007, 2008 dan 2009. 

1.4.  Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan Balanced Scorecard sebagai alat penilaian 

kinerja pada KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

setelah diukur dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. 

1.5.  Manfaat Penulisan 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berupa wawasan bagi 

manajemen dan pengurus mengenai pentingnya melakukan evaluasi kinerja 

secara menyeluruh baik dari sisi keuangan dan non keuangan dengan 

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. 

2. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam 

memahami aplikasi Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja serta 

untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti 

perkuliahan.  
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3. Bagi Pihak Lain 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak 

lain mengenai aplikasi Balanced Scorecard sebagai alat pengukur kinerja serta 

sebagai bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang berminat pada 

penelitian ini. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan laporan skripsi ini, berikut sistematika penulisan yang 

dibagi menjadi lima bagian, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep dari teori-teori yang 

berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang dalam bab 

selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan 

memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan menguraikan mengenai jenis penelitian, obyek dan rentan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis data.  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan membahas mengenai uraian yang lebih detail dan 

mendalam mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, serta 

pembahasan secara ilmiah terhadap tujuan permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bagian akhir yang menjelaskan mengenai 

kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

serta saran-saran yang dipandang relevan sehingga mampu 

menciptakan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penilaian Kinerja 

2.1.1.  Pengertian Penilaian Kinerja 

Kinerja merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan 

sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu 

periode seiring dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa 

lalu atau yang diproyeksikan suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Mulyadi, 2001). 

Sedangkan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasi suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi 

pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka penilain kinerja 

sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan 

peran yang mereka mainkan dalam organisasi (Mulyadi, 2001). Penilaian kinerja 

dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk 

merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui 

umpan balik hasil kinerja pada waktunya memberikan penghargaan, baik yang 

bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.  

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja juga merupakan bagian dari sistem 

pengendalian manajemen yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan 
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perusahaan telah tercapai, menilai prestasi bisnis serta untuk memprediksi 

harapan-harapan perusahaan dimasa yang akan datang. 

 Menurut Siegel dan Marconi (1989) penilaian kinerja didefinisikan 

sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

operasional dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Sedangkan Hansen dan Mowen (2004:493) melihat bahwa penilaian 

kinerja atas aktivitas adalah menaksir seberapa baik aktivitas dan proses yang 

dilakukan sebagai landasan bagi usaha manajemen untuk memperbaiki 

profitabilitas. Ukuran kinerja aktivitas muncul dalam bentuk keuangan dan 

nonkeuangan. Ukuran ini dirancang untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas 

dikerjakan dan hasil yang dicapai. Ukuran juga dirancang untuk menyatakan 

apakah terjadi perbaikan yang konstan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada tiga 

dimensi utama yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. 

2.1.2.  Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam usaha untuk mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku 

yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil seperti yang 

diinginkan (Mulyadi, 2001:416). Standar perilaku tersebut bisa berupa kebijakan 

manajemen atau rencana formal yang nantinya dituangkan dalam anggaran yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan untuk menilai 

perilaku yang tidak semestinya dilakukan dan untuk merangsang timbulnya 

perilaku yang semestinya dilakukan. 
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Penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan 

sendiri atau pihak luar. Sistem pengukuran kinerja mempunyai peranan penting 

dalam fungsi-fungsi manajemen organisasi seperti pengendalian mamajemen, 

manajemen aktivitas, dan sistem motivasi (Atkinson Antony A, 1995:235). Sistem 

pengukuran kinerja berperan pula dalam usaha-usaha pencapaian keselarasan 

tujuan (goal congruence) dalam konteks wewenang dan tanggung jawab. 

Pengembangan lebih lanjut dalam manajemen berbasis aktivitas, penilaian 

kinerja dirancang untuk mengurangi kegiatan yang tidak mempunyai nilai tambah 

dan mengoptimalkan kegiatan yang mempunyai nilai tambah. Penilaian kinerja 

merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai keberhasilan perusahaan, 

juga sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya 

penentuan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Seorang manajer 

juga bisa menggunakan penilaian kinerja perusahaan sebagai evaluasi kerja dari 

periode yang lalu (Hansen & Mowen, 1995:386-387). 

Menurut Mulyadi (2001:416), Manfaat pengukuran kinerja adalah: 1) 

Mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan 

secara maksimum, 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan 

dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian, 3) 

Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, 4) 

Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka, dan 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi 

penghargaan. 
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2.1.3.  Proses Penilaian Kinerja 

Proses pengukuran kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu 

tahap persiapan dan tahap penilaian (Mulyadi, 2001:418). 

1. Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci, yaitu: 

a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung 

jawab. 

Perbaikan kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung 

jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas 

tanggung jawab ini dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau 

standar yang harus dicapai oleh manajer yang akan diukur kinerjanya. Tiga 

hal yang berkaitan dengan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang 

bertanggung jawab, yaitu kriteria penetapan tanggung jawab, tipe pusat 

pertanggungjawaban, dan karakteristik pusat pertanggungjawaban. 

b. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

Penetapan kriteria kinerja manajer perlu dipertimbangkan beberapa faktor 

antara lain: 

1) Dapat diukur atau tidaknya kriteria. 

2) Rentang waktu sumber daya dan biaya. 

3) Bobot yang diperhitungkan atas kriteria. 

4) Tipe kriteria yang digunakan dan aspek yang ditimbulkan. 

c. Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

Langkah berikutnya dalam pengukuran kinerja adalah melakukan kinerja 

bagian atas aktivitas sesungguhnya, yang menjadi daerah wewenang 
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manajer tersebut. Pengukuran kinerja tampak obyektif dan merupakan 

kegiatan yang rutin, namun seringkali memicu timbulnya perilaku yang 

tidak semestinya ataupun menyimpang yaitu perataan (smoothing), 

pencondongan (biasing), permainan (gaming), penonjolan dan 

pelanggaran aturan (focusing and illegal act). 

2. Tahap Penilaian terdiri dari tiga tahap rinci (Mulyadi, 2001:424) 

a. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, penilaian kinerja tersebut dijelaskan, hasil pengukuran kinerja 

secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar. 

Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan 

perlu dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya penyimpangan, 

sehingga dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya. 

c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk 

mencegah perilaku yang tidak dinginkan. 

Tahap terakhir dalam pengukuran kinerja adalah tindakan koreksi untuk 

menegakkan perilaku yang dinginkan dan mencegah terulangnya 

tindakan/perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian kinerja ditujukan untuk 

menegakkan perilaku tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan. 
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2.2.  Balanced Scorecard 

2.2.1.  Pengertian Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard merupakan contemporary management tool yang 

digunakan untuk mendongkrak kemampuan perusahaan atau organisasi. Balanced 

Scorecard terdiri dari dua kata, yakni kartu skor (Scorecard) dan berimbang 

(Balanced). 

Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja 

seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang 

hendak diwujudkan oleh personel dimasa yang akan datang. Melalui kartu skor, 

skor yang hendak diwujudkan personel dimasa depan dibandingkan dengan hasil 

kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja personel yang bersangkutan. 

Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel 

diukur secara berimbang dari dua aspek, yakni: aspek keuangan dan non 

keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Oleh karena itu, 

jika kartu skor personel digunakan untuk merencanakan skor yang hendak 

diwujudkan dimasa depan, personel tersebut harus memperhitungkan 

keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, antara 

kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja yang bersifat intern 

dan kinerja yang bersifat ekstern. 

Balanced Scorecard adalah suatu metode penilai kinerja yang 

komprehensif yang menyediakan kerangka pengukuran dan sistem manajemen 
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strategis. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton mengatakan bahwa 

Balanced Scorecard, adalah : 

“The Balanced Scorecard emphasize that financial and non financial 
measures must the objective and the measure for balanced score card are 
more than just a some what adheck collection of financial and non 
financial perfomance measure, they are devided from a top down process 
driven by the mission and strategy”. 
 
Dari kutipan diatas bisa diartikan bahwa Balanced Scorecard 

menterjemahkan misi dan strategi perusahaan kedalam tujuan dan ukuran yang 

diukur dalam empat perspektif, yaitu: keuangan, konsumen, proses bisnis internal, 

belajar dan berkembang. Kata Balanced Scorecard disini bertujuan untuk 

menentukan adanya penyeimbangan antara faktor- faktor sebagai berikut: 

1. Keseimbangan antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham pelanggan 

dengan pengukuran internal dari proses bisnis internal, inovasi dan proses 

belajar dan tumbuh. 

2. Keseimbangan antara pengukuran hasil usaha dari usaha masa lalu dengan 

pengukuran yang mendorong kinerja dimasa yang akan datang. 

3. Keseimbangan antara unsur obyektif, yaitu pengukuran berupa hasil 

kuantitatif yang diperoleh secara mudah dengan unsur subyektif, yaitu 

pengukuran kinerja yang membutuhkan perimbangan. 

Melalui Balanced Scorecard manajer dapat mengukur unit bisnis mereka, 

menciptakan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan 

kepentingan-kepentingan dimasa yang akan datang, yang mereka telah 

investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem, prosedur 

organisasi demi perbaikan kinerja dimasa depan serta mereka dapat menilai apa 
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yang telah mereka bina dalam kekayaan tidak berwujud, seperti loyalitas 

pelanggan dan reputasi perusahaan. 

2.2.2.  Tahapan Implementasi Balanced Scorecard 

Umar (2001:37) mengatakan bahwa tidak ada tahapan desain dan 

implementasi Balanced Scorecard yang dianggap paling benar, yang ada adalah 

hasil dari pengalaman. Setiap entitas perlu mengembangkan sistem pengukuran 

kinerja sendiri dari hasil pengalamannya. Berikut ini adalah tahapan yang 

diajukan beserta penjelasannya. 

1. Tahap Penentuan Tujuan. Proses yang dilaksankan pada tahap ini adalah 

menentukan apa yang akan diperhatikan, diubah, atau diperbaiki dalam rangka 

mencapai apa yang telah ditentukan dalam sisi strategis. Setiap organisasi 

perlu mendesain sistem yang sifatnya unik. 

2. Tahap Menentukan Ukuran Strategis. Pada tahap ini, manajemen perlu 

menentukan suatu ukuran yang bersifat strategis. Ukuran ini memberikan 

sinyal awal kepada manajemen dalam menentukan strategi berikutnya. 

Ukuran-ukuran financial saja tidaklah cukup. 

3. Tahap Pengidentifikasian Ukuran-ukuran. Setelah menentukan prioritas, 

manajemen perlu menentukan tolok ukur yang tepat. 

4. Tahap Memprediksi Hasil. Balanced Scorecard tidak hanya mendatangkan 

perubahan pada proses bisnis, tetapi juga pada struktur organisasi. Ia dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang yang penting dan tidak penting. Jika 

difokuskan pada bidang tertentu, misalnya sistem insentif, ia akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku individual. Manajemen perlu 
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mempertimbangkan konsekuensi potensial (positif dan negatif) dari setiap 

ukuran yang diaplikasikan. 

5. Tahap Membangun Komitmen. Kesukesan teknik ini membutuhkan komitmen 

dan dukungan dari manajemen puncak. Mereka perlu melihat, mendiskusikan, 

dan menggunakannya. Manajemen perlu terinspirasi, bertindak, dan 

melakukan perubahan. Kesuksesan organisasi didukung oleh eksperimen yang 

dilaksanakan. Sistem bukanlah produk akhir, tetapi sesuatu yang selalu siap 

untuk diubah sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. 

6. Tahap Perencanaan Tahapan Berikutnya. Tahap ini menekankan pada 

penyiapan tahap berikutnya. Secara umum, tahap beriktunya adalah 

menentukan target ukuran dan mendesain kembali sistem atau pengintegrasian 

ke dalam sistem insentif formal yang lain. 

2.2.3.  Hubungan Diantara Tolok Ukur dalam ”Balanced Scorecard” 

Balanced Scorecard lebih dari sekedar sekumpulan petunjuk kritis atau 

faktor kunci keberhasilan bagi perusahaan. Berbagai macam ukuran dalam 

Balanced Scorecard harus terdiri dari sejumlah sasaran dan tolok ukur yang 

konsisten dan saling mendukung. Dalam Balanced Scorecard harus terdapat 

hubungan sebab akibat diantara variable-variabel yang kritis serta bauran 

pengukuran atas hasil dan pemicu kerja. 

1. Hubungan Sebab Akibat 

Strategi adalah seperangkat hipotesis mengenai hubungan sebab akibat sistem 

pengukuran yang ada diantara berbagai tujuan perusahaan dalam berbagai 

perspektif sehingga dapat dikelola dan divalidasi. Rantai sebab akibat harus 
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meliputi keempat perspektif Balanced Scorecard. Sebagai contoh, return-on-

capital-employed (ROCE) mungkin menjadi sebuah ukuran Balanced 

Scorecard dalam perspektif finansial. Faktor pendorong ukuran ini dapat 

berupa pembelian ulang dan penjualan kepada pelanggan yang lebih luas dari 

yang ada saat ini, sehingga loyalitas pelanggan disertakan dalam Balanced 

Scorecard (perspektif pelanggan) karena diharapkan mempunyai pengaruh 

kuat terhadap ROCE. Analisa preferensi pelanggan yang mengungkapkan 

penyerahan barang tepat waktu dinilai sangat tinggi oleh pelanggan. Oleh 

sebab itu, usaha perusahaan untuk meningkatkan ketepatan waktu penyerahan 

barang diharapkan dapat menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, 

sehingga menghasilkan kinerja finansial yang lebih tinggi juga. Dengan 

demikian loyalitas pelanggan dan penyerahan barang yang tepat waktu 

dimasukkan kedalam perspektif pelanggan Balanced Scorecard. 

Proses ini kemudian berlanjut dengan mempertanyakan proses internal apakah 

yang harus dikuasai perusahaan agar dapat menghasilkan kinerja istimewa dari 

pengiriman barang yang tepat waktu. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan 

perlu mengupayakan tercapainya waktu siklus yang pendek dalam berbagai 

proses ukuran Balanced Scorecard dalam perspektif internal yang bermutu 

tinggi. Dengan melatih dan meningkatkan keahlian para pekerja operasional, 

suatu tujuan yang dapat disertakan pada perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Kita sekarang dapat melihat bagaimana seluruh rantai hubungan 

sebab-akibat dapat diciptakan sebagai faktor melalui empat perspektif Balance 

Scorecard melalui gambar 2.1. 
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Sumber: Kaplan and Norton, Translating Strategy into Action Balanced Scorecard, 1996 
 

Gambar 2.1 
Cause and Effect Relationship of Performance Measurement 

 
Oleh karena itu, Balanced Scorecard yang baik harus dapat menjelaskan 

strategi unit bisnis dengan baik pula. Balanced Scorecard harus 

mengidentifikasi dan menyatakan dengan eksplisit tahapan hipotesis mengenai 

hubungan sebab akibat diantara berbagai hasil dan sistem pendorongnya. 

Setiap ukuran yang dipilih untuk disertakan dalam Balanced Scorecard harus 

merupakan unsur dalam sebuah rantai hubungan sebab akibat yang 

mengkomunikasikan arti strategi unit bisnis kepada sebuah perusahaan. 

2. Bauran Pengukuran Hasil dan Pemicu Kerja 

Balanced Scorecard yang baik harus memiliki bauran pengukuran atas hasil 

dan pemicu kerja. Pengukuran hasil tanpa pemicu kerja tidak dapat 

mengkomunikasikan cara hasil yang diperoleh dan juga tidak memberikan 
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indikasi awal apakah strategi diimplementasikan secara sukses. Sebaliknya, 

pemicu kinerja tanpa pengukuran hasil memungkinkan unit bisnis mencapai 

perbaikan operasional jangka pendek, tetapi akan gagal dalam menunjukkan 

apakah perbaikan operasional sudah diterjemahkan kedalam bisnis yang 

diperluas dengan pelanggan yang ada maupun yang baru. 

2.2.4  Perspektif Balanced Scorecard 

 Kaplan dan Norton memperkenalkan empat perspektif Balanced Scorecard 

yang dapat dievaluasi manajemen, yaitu: 

1. Perspektif Keuangan 

Pendekatan perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard merupakan hal 

yang sangat penting, hal ini disebabkan ukuran keuangan merupakan suatu 

konsekuensi dari suatu keputusan ekonomi yang diambil dari suatu tindakan 

ekonomi. Ukuran keuangan ini menunjukkan adanya perencanaan, 

implementasi. serta evaluasi dari pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. 

Evaluasi ini akan tercermin dari sasaran yang secara khusus dapat diukur 

melalui keuntungan yang diperoleh, seperti contohnya Return on investment 

(ROI), Economic value added (EVA). 

Selanjutnya Kaplan (1996) menjelaskan bahwa ada tiga tahapan siklus bisnis 

yang harus dilalui oleh suatu perusahaan yaitu: 

a. Pertumbuhan (growth) 

Pertumbuhan merupakan tahap pertama yang harus dilalui oleh perusahaan 

dari siklus kehidupan bisnis, dimana pada saat ini perusahaan memiliki 

produk yang berpotensi memiliki tingkat pertumbuhan yang baik sekali. 
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Dalam tahap ini perusahaan beroperasi dalam cashflow yang negatif dan 

tingkat pengembalian yang rendah. Investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan pada tahap ini relatif besar dengan biaya yang besar. Hal ini 

disebabkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan mempunyai 

pasar yang masih sangat terbatas. Pada tahap ini lebih ditekankan pada 

pertumbuhan penjualan dengan mencari pasar dan konsumen baru. 

b. Bertahan (sustain) 

Pada tahap ini perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi 

untuk mempertahankan pangsa pasar yang telah ada. Investasi umumnya 

dilakukan untuk memperlancar kemacetan operasi dan memperbesar 

kapasitas produksi serta meningkatkan operasionalisasi. Sasaran keuangan 

lebih banyak diarahkan pada tingkat kembalian investasi yang telah 

dilakukan, dengan demikian sasaran tidak lagi diarahkan pada strategi–

strategi jangka panjang. Pengukuran pada tahap ini bisa diukur dengan 

Return on Investment (ROI), Economic Value Added (EVA). 

c. Kematangan (mature).  

Pada tahap ini perusahaan sudah mulai memanen apa yang telah dilakukan 

selama ini. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi kecuali untuk 

pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang telah dimiliki, sedangkan tujuan 

utama tahap ini adalah memaksimalkan arus kas ke dalam perusahaan. 

2. Perspektif Pelanggan 

Perspektif kedua adalah pelanggan. Penilaian kinerja pelanggan ini sangat 

penting, karena maju atau mundurnya kinerja perusahaan sangat ditentukan 
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oleh pelanggan ini, apalagi masuknya era globalisasi sehingga persaingan 

antar perusahaan menjadi sangat ketat. Jadi perusahaan harus bersaing dengan 

usaha mencari pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Kaplan 

(1996) menjelaskan untuk memasarkan produknya perusahaan terlebih dahulu 

harus menentukan segmen calon pelanggan mana yang harus dimasuki oleh 

perusahaan, dengan demikian akan lebih jelas dan lebih terfokus tolok 

ukurnya. 

Dewasa ini fokus strategi perusahaan lebih diarahkan pada pelanggan 

(Customer drive strategy), dengan kata lain apa yang dibutuhkan pelanggan 

harus dipenuhi oleh perusahaan. Kinerja produk yang dihasilkan perusahaan 

minimal harus sama dengan apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Kualitas 

produk yang kurang menyebabkan konsumen akan berpindah ke produk lain, 

kualitas produk yang tinggi akan menyebabkan perusahaan merugi karena 

kehilangan potensi laba yang tinggi dan sebaliknya konsumen merasa 

beruntung karena mendapatkan produk kualitas tinggi dengan harga standar. 

Untuk mendapatkan laba maksimum perusahaan harus mampu 

mempersepsikan kualitas produk yang diinginkan pelanggan yang sesuai 

dengan harga jualnya. 

Kaplan (1996) mejelaskan bahwa dari sisi perusahaan kinerja pelanggan 

terdiri dari pangsa pasar, tingkat perolehan konsumen, kemampuan 

mempertahankan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat 

profitabilitas pelanggan, selanjutnya dijelaskan bahwa kinerja pelanggan ini 
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akan saling berintreraksi antara satu dengan yang lainnya. Gambar 2.2 berikut 

memperlihatkan perspektif pelanggan inti. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kaplan and Norton, Translating Strategy into Action Balanced Scorecard, 
1996 

 
Gambar 2.2 

Perspektif Pelanggan Inti 
 

Keterangan: 

Market Share Porsi penjualan yang dikuasai dalam suatu 
segmen tertentu 

Customer Aquisition Suatu tingkat tertentu dimana perusahaan 
mampu menarik konsumen baru 

Customer Retention Suatu tingkat tertentu dimana perusahaan dapat 
hubungan dan mempertahankan konsumennya 

Customer Profitability Suatu tingkat laba bersih yang diperoleh 
perusahaan dari suatu target segmen tertentu 

Customer Satisfication Tingkat kepuasan konsumen terhadap criteria 
kinerja tertentu 

 
3. Perspektif Bisnis Internal 

Menurut Kaplan dan Norton (1996), dalam proses bisnis internal, manajer 

harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting dimana perusahaan 

diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal tersebut mempunyai 

nilai-nilai yang diinginkan konsumen dandapat memberikan pengembalian 
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yang diharapkan oleh para pemegang saham. Tahapan dalam proses bisnis 

internal meliputi: 

a. Inovasi 

Inovasi yang dilakukan dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian 

riset dan pengembangan. Dalam tahap inovasi ini tolok ukur yang 

digunakan adalah besarnya produk-produk baru, lama waktu yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan suatu produk secara relatif jika 

dibandingkan perusahaan pesaing, besarnya biaya, banyaknya produk baru 

yang berhasil dikembangkan. 

b. Proses Operasi 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana perusahaan berupaya untuk 

memberikan solusi kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Tolok ukur yang digunakan antara lain 

Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE), tingkat kerusakan produk pra 

penjualan, banyaknya bahan baku terbuang percuma, permintaan para 

pelanggan yang tidak dapat dipenuhi, penyimpangan biaya produksi aktual 

terhadap biaya anggaran produksi serta tingkat efisiensi per kegiatan 

produksi. 

c. Layanan Purna Jual 

Layanan purna jual adalah aktivitas penciptaan nilai pelanggan atas 

penggunaan produk dan jasa perusahaan yang telah ditawarkan. Dalam 

tahapan ini perusahaan berupaya memberikan manfaat tambahan kepada 

para pelanggan yang telah membeli produk-produknya dalam bentuk 
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berbagai layanan perbaikan kerusakan, layanan penggantian suku cadang 

dan layanan pembayaran cicilan. Tiga tahap tersebut digambarkan sebagai 

berikut : 

 
Sumber : Kaplan and Norton, Translating Strategy into Action Balanced Scorecard, 1996 

 
Gambar 2.3 

Perspektif Proses Bisnis Internal – Proses Inovasi 
 
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Perspektif keempat dalam Balanced Scorecard mengembangkan pengukuran 

dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh. Tujuan dari 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur 

untuk mendukung pencapaian tiga perspektif sebelumnya. Perspektif 

keuangan, pelanggan dan sasaran dari proses bisnis internal dapat 

mengungkapkan kesenjangan antara kemampuan yang ada dari orang, sistem 

dan prosedur dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kinerja yang 

handal. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut perusahaan harus melakukan 

investasi dalam bentuk reskilling employes. Adapun faktor-faktor yang harus 

diperhatikan adalah (Kaplan dan Norton, 1996): 

a. Karyawan 

Hal yang perlu ditinjau adalah kepuasan karyawan dan produktivitas kerja 

karyawan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan perusahaan perlu 
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melakukan survei secara reguler. Beberapa elemen kepuasan karyawan 

adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk 

memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif 

serta dukungan dari atasan. Produktivitas kerja merupakan hasil dari 

pengaruh agregat peningkatan keahlian moral, inovasi, perbaikan proses 

internal dan tingkat kepuasan konsumen. 

b. Kemampuan Sistem Informasi 

Perusahaan perlu memiliki prosedur informasi yang mudah dipahami dan 

mudah dijalankan. Tolok ukur yang sering digunakan adalah bahwa 

informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak memerlukan 

waktu lama untuk mendapat informasi tersebut. 

c. Motivasi, Pemberdayaan dan Keserasian Individu Perusahaan 

Meskipun pekerja yang terampil dilengkapi dengan akses kepada 

informasi yang luas, tidak akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan 

perusahaan jika mereka tidak termotivasi bertindak untuk kepentingan 

terbaik perusahaan, atau jika mereka tidak diberikan kebebasan membuat 

keputusan dan mengambil tindakan. Oleh karenanya, faktor enabler yang 

ketika bagi tujuan pembelajaran dan pertumbuhan terfokus kepada iklim 

perusahaan yang mendorong timbulnya motivasi dan inisiatif pekerja. 

Tolak ukur yang digunakan adalah jumlah saran per pegawai, jumlah saran 

yang direalisasikan, jumlah saran yang berhasil guna serta banyaknya 

pegawai yang mengetahui dan mengerti visi dan tujuan perusahaan. 
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2.2.5.  Manfaat Balanced Scorecard 

Penerapan Balanced Scorecard memberikan berbagai manfaat yang dapat 

diraih perusahaan. Berbagai manfaat yang dapat diberikan terhadap manajer 

dalam melaksanaan operasional perusahaan adalah: 

1. Merangkumkan dalam satu laporan manajemen berbagai elemen keunggulan 

daya saing dalam agenda perusahaaan, orientasi pada pelanggan, perbaikan 

kualitas, penekanan kerjasama tim, pengurangan tenggang waktu pelontaran 

produk baru dan pengelolaan dalam perpektif jangka panjang (Widhiastuti, 

2000). 

2. Mendorong para manajer untuk memperhatikan semua tolok ukur operasional 

dan memperhatikan apkah perbaikan dalam satu tahun bidang tidak dicapai 

yang lain (Widhiastuti, 2000). 

3. Balanced scorecard membantu perusahaan dalam menyelaraskan tujuan 

dengan satu strategi yang diterapkan (Ciptani, 2000:3). 

4. Selain bermanfaat sebagai pengukur kinerja yang komprehensif dan koheren, 

Balanced Scorecard dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

menterjemahkan dan mengimplementasikan strategi kedalam strategic 

management system secara komprehensif dan koheren yang dapat dipantau 

dinamikanya secara berkelanjutan (Mulyadi dan Setyawan, 1999:307). 

Balanced Scorecard juga dapat memberikan suatu pandangan yang lebih 

realistis tentang kompleksitas dan trade-off yang dihadapi organisasi. Manajemen 

mengharapkan Balanced Scorecard dapat memberikan secara tepat apa yang 
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mereka inginkan, yaitu sekumpulan perspektif yang seimbang dalam kaitannya 

dengan implementasi visi perusahaan. 

2.2.6.  Keunggulan Balanced Scorecard 

Dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional yang hanya 

mengukur kinerja berdasarkan perspektif keuangan, maka Balanced Scorecard 

memiliki beberapa keunggulan (Barbara Gunawan, 2000): 

1. Komprehensif 

Balanced scorecard menekankan pengukuran kinerja tidak hanya aspek 

kuantitatif saja, tetapi juga aspek kualitatif Aspek finansial dilengkapi dengan 

aspek customer, inovasi dan market development merupakan fokus 

pengukuran integral. Keempat perspektif menyediakan keseimbangan antara 

pengukuran eksternal seperti laba pada ukuran internal seperti pengembangan 

produk baru. Keseimbangan ini menunjukkan trade off yang dilakukan oleh 

manajer terhadap ukuran-ukuran tersebut untuk mendorong manajer untuk 

mencapai tujuan tanpa membuat trade off diantara kunci-kunci sukses tersebut 

melalui empat perspektif. Balanced scorecard mampu memandang berbagai 

faktor lingkungan secara menyeluruh. 

2. Adaptif dan Responsif terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis 

Pengukuran aspek keuangan tradisional melaporkan kejadian masa lalu tanpa 

menunjukkan cara meningkatkan kinerja di masa depan. Aspek customer, 

inovasi dan pengembangan, learning memberikan pedoman terhadap customer 

yang selalu berubah preferensinya. 
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3. Fokus terhadap tujuan perusahaan 

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada setiap perspektif adalah 

(Barbara Gunawan, 2000): 

a. Perspektif Keuangan. 

Terwujudnya tanggung jawab ekonomi melalui penerapan pengetahuan 

manajemen dalam pengolahan bisnis dan peningkatan produktivitas yang 

dikuasai personil. 

b. Perspektif Customer 

Terwujudnya tanggung jawab sosial sehingga perusahaan dikenal secara 

Was sebagai perusahaan yang akrab dengan lingkungan. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal. 

Terwujudnya pelipatgandaan kinerja seluruh personil perusahaan melalui 

implementasi. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Terwujudnya keunggulan jangka penjang perusahaan lingkungan bisnis 

global melalui pengembangan dan pemfokusan potensi sumber daya 

manusia. 

2.2.7.  Kendala Penerapan Balanced Scorecard 

Menurut Ciptani (2000:32), terdapat berbagai kendala dalam penerapan 

Balanced Scorecard, berbagai kendala tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat kekhawatiran akan timbulnya perubahan atas sistem pengendalian 

manajemen yang berdasar pada konsep Balanced Scorecard akan mengganti 

sistem lama dan akan mengakibatkan perubahan yang negatif. 
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2. Adanya kesulitan dalam mempersatukan culture yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan stategi yang berdasar pada konsep Balanced Scorecard. 

3. Masih ada kendala dalam melakukan pendeteksian atas keselarasan aktivitas 

dan strategi dengan tujuan yang ingin diraih perusahaan dalam jangka 

panjang, sehingga banyak dijumpa kasus ketidakselarasan tujuan dan strategi 

perusahaan ataupun srtategi yang telah direncanakan ternyata melenceng dari 

tujuan yang hendak diraih perusahaan dalam jangka panjang. 

2.3.  Koperasi 

2.3.1.  Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu “co” yang artinya 

samasama, dan “operation” yang berarti bekerja atau bertindak. Secara harfiah 

koperasi berarti bekerjasama dari sekelompok orang yang mempunyai 

kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. 

Pengertian Koperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

25 tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang 

berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 

Sedangkan menurut Hendrojogi (2001:21) mendefinikan koperasi sebagai 

perkumpulan manusia, seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak 

bekerja sama untuk memajukan ekonominya. 

Mengingat bidang usaha yang berasaskan kekeluargaan dan sesuai dengan 

budaya bangsa Indonesia terutama lapisan masyarakat yang menjunjung tinggi 
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kebersamaan dalam usaha bersama, maka koperasi merupakan wadah yang tepat 

karena memiliki aspek ekonomis sebagai watak usahanya dan aspek sosial sebagai 

watak kebersamaannya.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan secara umum koperasi 

adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber 

ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat 

daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan 

ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (PSAK No. 27, 2000). 

2.3.2.  Prinsip dan Karakteristik Koperasi 

 Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi juga 

merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan 

usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial (IAI, 

2002:271). Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 tentang 

perkoperasian, prinsip-prinsip koperasi terdiri dari: 

1. Keanggotaaan bersifat sukarela; 

2. Pengelolaan Dilakukan secara demokrasi; 

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha 

masing-masing anggota; 

4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal; 

5. Kemandirian; 

6. Pendidikan dan perkoperasian; 
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7. Kerja sama antar koperasi. 

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut di atas, maka koperasi memiliki 

karakteristik tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan badan usaha lainnya. 

Menurut PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) paragraf 03, karakteristik koperasi 

adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the 

member), yaitu sebagai anggota pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi 

(user own oriented firm). Dengan demikian: 

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu 

kepentingan ekonomi yang sama. 

2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri 

untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, 

keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, anggota-anggota koperasi 

percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, 

dan kepedulian terhadap orang lain. 

3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan 

sendiri oleh anggota. 

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi 

anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (promotion of the 

members welfare).  

5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi pada anggotanya 

maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.  
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2.3.3.  Fungsi dan Peran Koperasi 

Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masng 

anggota. Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki 

alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan azas 

kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat 

untk memperbaiki ekonomi anggotanya. 

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian adalah: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat; 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekutan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

Dengan demikian, dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

koperasi dituntut untuk mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, 

mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin 

profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya. 
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2.4.  Penilaian Kinerja Koperasi 

Pengukuran kinerja perusahaan ataupun badan usaha, seperti koperasi 

adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian serta 

proses transaksional yang lain, karena dengan pengukuran kinerja pengelola 

koperasi dapat mengetahui efektifitas dan efisiensi ”revenue cost”, pengguna 

assets, proses operasional organisasi manajemen dari koperasi. Pengelola juga 

memperoleh informasi manajemen yang berguna untuk umpan balik dalam rangka 

perbaikan proses operasi, membantu pengambilan keputusan kebutuhan pelatihan-

pelatihan sumber daya manusia (SDM), perencanaan, dan pengendalian dalam 

proses manajemen koperasi lebih lanjut (Sukardi Ikhsan, 2005:5). 

2.4.1. Penilaian Kinerja Koperasi dengan Tiga Hal Sehat (3S): Sehat 

Organisasi, Sehat Mental, Sehat Usaha (sebelum tahun 1997) 

Tiga ”S” yang dimaksud dalam hal ini ialah organisasi sehat, mental sehat, 

dan usaha sehat. Pembinaan koperasi atas dasar tiga sehat ini relevan dengan 

tuntutan pembaharuan oleh masyarakat pada waktu ini, dalam hal ini dapat 

diartikan bahwa mental sehat ialah sehat dalam manajemen pengelolaannya, yang 

memperkuat daya tahan mental koperasi untuk menolak pengaruh-pengaruh dari 

luar, salah satunya untuk menghindari mentalitas korup dalam masyarakat secara 

horizontal maupun vertikal yang dapat membawa pengaruh terhadap cara berpikir 

dan bertingkah laku orang dalam tubuh koperasi. Sehat usaha dapat diartikan 

bahwa dalam menjalankan usaha berdasar prinsip koperasi dan sepenuhnya 

berorientasi pada kepentingan serta kegiatan anggota, dan selalu melibatkan 

anggotanya sejalan dengan pola usaha anggotanya. Penyelesaian hal ini, tercermin 
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dalam pelayanan serta pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Sehat 

organisasi adalah suatu struktur organisasi formal, yaitu disusun atas dua pola 

yaitu pola federasi dan pola pusat (Ibnoe Soedjono, PIPDEKOPIN, 1997:89-91). 

2.4.2. Penilaian Kinerja Koperasi Menurut Pedoman Pembinaan Koperasi, 

Departemen Koperasi & PPK RI No. 20/PPK/1997 

Pengukuran Kinerja Koperasi menurut Pedoman Pembinaan Koperasi, 

Departemen Koperasi & PPK RI No. 20/PPK/1997, yaitu: 

1. Produktivitas, dapat dilihat dari beberapa ukuran, antara lain: 

a. Asset Turn Over (Perputaran Asset) 

Tingkat perputaran kekayaan ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

badan usaha dalam menghasilkan kembalian dari tiap perputaran kekayaan 

dalam berusaha, yang dirumuskan dalam persamaan: 

Total Penjualan Bersih Asset Turn Over  = 
Total Asset 

x 1 kali 

 
b. Profit Margin to Sale (Rasio Margin Laba terhadap Penjualan) 

Rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan tiap rupiah penjualan 

menghasilkan laba, yang dirumuskan dalam persamaan: 

SHU/Laba Operasional  Margin Laba  = 
Total Penjualan 

x 100% 

 
c. Net Earning Power (ROI) atau Rasio Kekuatan Laba Bersih 

Rasio yang menunjukkan kemampuan modal yang ditanam dalam usaha 

untuk menghasilkan kembalian yang diukur dengan tingkat bunga kredit 

investasi, rasio tersebut dirumuskan dengan persamaan: 
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SHU/Laba Sebelum Pajak  Net Earning Power  = 
Total Asset 

x 100% 

 
d. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri yang sering dinamakan rentabilitas usaha, 

adalah kemampuan modal usaha untuk menghasilkan laba. Dapat 

dirumuskan dalam persamaan: 

SHU Bersih  Rentabilitas Modal Sendiri  = 
Modal Sendiri 

x 100% 

 
e. Karyawan diukur dari SHU operasional terhadap total biaya karyawan. 
 

SHU Operasional Karyawan  = 
Total Belanja Karyawan 

x 100% 

 
2. Efisiensi 

Efisiensi adalah kondisi ketika suatu alokasi sumber daya dapat 

memaksimalkan surplus total yang diterima (Mankiw, 2001:171) atau usaha 

untuk mencapai tujuan tanpa pemborosan bahan, tenaga, dan lain-lain yang 

merugikan. Efisiensi koperasi adalah pengendalian terhadap setiap 

pengorbanan untuk menghindarkan diri dari pemborosan dan atau 

penyimpangan yang merugikan koperasi, karena itu prinsip ekonomi harus 

ditaati yaitu untuk memperoleh hasil tertentu maka pengorbanan atau biaya 

seminimal mungkin (Kementerian Kop UK&M, 2002:35). Aspek efisiensi 

dapat dilihat dari beberapa ukuran yaitu: 

a. Net Operating to Income Bruto 

Net Operating to SHU Bersih Operasional  
Income Bruto 

= 
Pendapatan Operasional Bruto 

x 100% 

 



 37 

b. Wage and Salary to Operating Income Bruto 

Wage and Salary to Total Biaya Karyawan 

Operating Income Bruto 
= 

Total Pendapatan Operasional Bruto 
x 100% 

 
Rumus di atas merupakan perbandingan antara total biaya karyawan 

terhadap total pendapatan operasional bruto. Sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, standar normal untuk biaya karyawan terhadap pendapatan 

operasional bruto 30%. 

c. Biaya Organisasi Terhadap Pendapatan Operasional Bruto 

Yaitu perbandingan antara total biaya organisasi terhadap total pendapatan 

operasional bruto yang digunakan untuk mengukur fungsi, peranan dan 

kewajiban lembaga koperasi. Sesuai standar yang berlaku untuk biaya 

organisasi terhadap pendapatan operasional bruto adalah 15%. 

Biaya Organisasi Terhadap Total Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional Bruto 
= 

Total Pendapatan Operasional Bruto 
x 100% 

 
d. Biaya Overhead 

Biaya overhead dihitung dengan cara membandingkan total overhead cost 

point dengan total pendapatan operasional bruto, dengan rumus: 

Total Biaya Overhead Biaya Overhead  = 
Total Pendapatan Operasional Bruto 

x 100% 

 
3. Pertumbuhan 

Indikator perkembangan atau pertumbuhan suatu usaha dapat dilihat dari 

beberapa hal yaitu: volume usaha, kekayaan bersih, dan keuntungan/laba 

(Sitio, 2001:137). Pertumbuhan atau perkembangan koperasi adalah indikator 

dari kinerja koperasi yang terdiri dari: 
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a. Omzet atau Volume Usaha 

Volume Usaha Koperasi adalah akumulasi dari nilai penerimaan barang 

dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Aktivitas 

ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi itu 

sendiri. Omzet atau volume usaha dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Total Omzet Tahun Ini  Volume Usaha  = 
Total Omzet Tahun Lalu 

x 100% 

 
b. Net Asset 

Menurut APB (Accounting Principle Board), asset adalah kekayaan 

ekonomi perusahaan, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda, 

dinilai, dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Sofyan 

Syafri, 2002:206). Net asset dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Total Net Asset Tahun Ini  Net Asset  = 
Total Net Asset Tahun Lalu 

x 100% 

 
Standar yang berlaku pertumbuhan net asset dikatakan optimal jika naik 

sebesar 10% atau lebih. 

c. SHU/Laba Bersih 

Tingkat pertumbuhan yang diukur dalam SHU ini adalah pertumbuhan 

dalam perspektif keuangan yaitu pertumbuhan omzet/volume usaha, net 

asset (kekayaan bersih), dan SHU. SHU/laba bersih dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

SHU Tahun Ini  SHU  = 
SHU Tahun Lalu 

x 100% 
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Sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku pertumbuhan SHU 

dikatakan optimal jika naik sebesar 10% atau lebih (Dep.Kop PK&M, 

1997:22). 

4. Kemampuan, dilihat dari aspek : 

a. Likuiditas 

Merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo 

(Riyanto, 1997:25). Rasio likuiditas dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Total Aktiva Lancar Likuiditas  = 
Total Kewajiban Jangka Pendek 

x 100% 

 
b. Solvabilitas 

Merupakan rasio yang digunakan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi (Riyanto, 1997:32). Rasio 

solvabilitas dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Total Aktiva/Asset  Solvabilitas  = 
Total Kewajiban/Hutang 

x 100% 

 
c. Rata-rata Pengumpulan Piutang 

Rata-rata Saldo Piutang x 360 
Pengumpulan Piutang 

= 
Total Penjualan Piutang 

 x 100% 

 
5. Pengembalian Jasa (Cooperatif Effect) 

Yaitu pengembalian jasa simpanan anggota, pengembalian jasa usaha dan total 

penggunaan produk atau jasa anggota. Aspek ini dapat dilihat dari beberapa 

ukuran, antara lain: 
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a. Pengembalian Jasa Anggota, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: 

1) Jasa Modal atau Simpanan 

Total MSBA 
 Jasa Modal =  a% x SHU x 

Total MS 
 

Keterangan : 
a%  =  Bagian % SHU menurut ketentuan % 
MSBA =  Total Modal Swadaya yang berasal dari anggota 

2) Pengembalian Jasa Anggota Jasa Usaha 

 Pengembalian Jasa Total Transaksi Anggota 
 Anggota Jasa Usaha 

=  b% x SHU x 
Total Penjualan/Pembelian 

 
Keterangan : 

b%  =  Bagian SHU menurut ketentuan Anggaran Dasar 

3) Total Volume Usaha dengan Anggota dibandingkan total volume 

usaha anggota dan non anggota 

Total Volume Usaha dgn 
Anggota Dibandingkan 

Total Penjualan/Pembelian 
Anggota 

Total Volume Usaha 
Anggota dan Non Anggota 

= 
Total Penjualan/Pembelian 

Seluruh Anggota 

 x 100% 

 
b. Pendidikan atau Pelatihan kepada Anggota. 

Yaitu biaya pelatihan atau pendidikan dianggarkan dan direalisasikan dari 

rencana. 

Rencana 
 Pendidikan/Pelatihan Kepada Anggota  = 

Realisasi 
 
2.4.3. Penilaian Kinerja Koperasi Kep. Menteri No. 129 

KEP/M/KUKM/XI/2002, menurut Pedoman Klasifikasi Kop erasi 

Klasifikasi koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi atau kinerja 

suatu koperasi dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria atau 

standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Tujuan 



 41 

klasifikasi koperasi adalah mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode 

tertentu, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, dan mendorong koperasi agar 

menetapkan prinsip-prinsip koperasi serta kaidah bisnis yang sehat. Menurut buku 

pedoman klasifikasi koperasi & UKM RI, 2003:4-5, pelaksanaan klasifikasi 

koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap penjabaran pelaksanaan prinsip-

prinsip koperasi, yaitu terdiri dari: 

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka, yaitu keanggotaan koperasi 

diperbolehkan bagi semua orang sejauh memiliki kepentingan dan tujuan 

ekonomi yang sama dan dapat dilayani koperasi tanpa diskriminasi jender, 

sosial, rasial, politik atau agama. Dengan substansi penilaian yaitu: 

a. Rasio Pertumbuhan Anggota, dengan kriteria aspek rasio peningkatan 

jumlah anggota. 

b. Rasio pencatatan keanggotaan dalam Buku Daftar Anggota 

2. Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis, yaitu pengelolaan dilakukan 

secara demokratis oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam 

menetapkan kebijakan dan keputusan koperasi, dengan substansi penilaian 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan RAT, dengan kriteria aspek penyelenggaraan RAT tepat 

waktu. 

b. Rasio kehadiran anggota dalam RAT, dengan kriteria aspek quorum RAT 

sesuai dengan AD/ARTnya. 

c. Pengesahan RK dan RAPB, dengan kriteria aspek RK dan RAPB disahkan 

dan dilaksanakan pada RAT. 
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d. Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi, dengan kriteria aspek rasio 

realisasi anggaran pendapatan terhadap rencana anggaran (50%-100%). 

e. Realisasi Anggaran Belanja Koperasi, dengan kriteria aspek rasio realisasi 

anggaran Biaya terhadap rencana anggaran (50%-100%). 

f. Realisasi Surplus Hasil Usaha Koperasi, dengan kriteria aspek rasio 

realisasi anggaran SHU terhadap rencana anggaran (50%-100%). 

g. Audit Keuangan, dengan kriteria aspek: adanya pengawasan intern oleh 

pengawas, dan pengawasan ekstern oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). 

3. Partisipasi Ekonomi Anggota, yaitu anggota menyumbang secara adil terhadap 

bagi modal koperasi dan mengendalikan secara demokratis. Dengan substansi 

penilaian: 

a. Rasio Pelunasan Simpanan Pokok Anggota, dengan kriteria aspek rasio 

simpanan pokok yang dibayar terhadap yang seharusnya dibayar lunas 

(50%-100%). 

b. Rasio Pelunasan Simpanan Wajib Anggota, dengan kriteria aspek rasio 

simpanan wajib yang dibayar terhadap yang seharusnya dibayar lunas 

(50%-100%). 

c. Keterkaitan usaha dengan kegiatan anggota, dengan kriteria aspek rasio 

usaha yang dikelola koperasi terkait dengan usaha anggota terhadap usaha 

koperasi (50%-90%). 

d. Transaksi Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota, dengan kriteria aspek 

yaitu rasio transaksi kepada anggota terhadap total transaksi seluruh 

koperasi (50%-90%). 
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e. Rasio Pelunasan Piutang, dengan kriteria aspek kemampuan koperasi 

dalam menagih piutang (12-24 hari). 

4. Otonomi dan Kemandirian, yaitu koperasi secara mandiri membangun dan 

dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Dengan substansi penilaian: 

a. Rentabilitas Modal Sendiri, dengan aspek penilaian rasio SHU terhadap 

modal sendiri (1%-7%). 

b. Return on Asset (ROA), dengan kriteria aspek penilaian rasio SHU 

terhadap asset (0%-7%). 

c. Asset Turn Over (ATO), dengan kriteria aspek penilaian rasio volume 

usaha terhadap asset (1 s/d 3,5 kali). 

d. Profitabilitas, dengan kriteria aspek penilaian yaitu: rasio SHU terhadap 

pendapatan bruto (1%-15%). 

e. Likuiditas, dengan kriteria aspek penilaian yaitu rasio aktiva lancar 

(125%-200%). 

f. Solvabilitas, dengan kriteria aspek penilaian yaitu rasio aktiva terhadap 

total hutang (90%-130%). 

g. Modal Sendiri/Equity (MS) terhadap utang, dengan kriteria aspek 

penilaian yaitu rasio modal sendiri terhadap total hutang (10%-15%). 

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi, yaitu koperasi menyelenggarakan 

pendidikan dan latihan bagi anggota pengurus, manajer dan karyawan, 

sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi 

perkembangan koperasi. Dengan substansi penilaian: 
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a. Pendidikan/Pelatihan Anggota, dengan kriteria aspek penilaian 

kesempatan pendidikan atau pelatihan bagi anggota terencana dan 

terealisasikan. 

b. Pendidikan/Pelatihan Pengurus, dengan kriteria aspek penilaian 

kesempatan pendidikan atau pelatihan bagi pengurus, pengelola, dan 

pengawas secara terencana dan terealisasi. 

c. Penerangan dan Penyuluhan, dengan kriteria aspek penilaian 

melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan. 

d. Ketersediaan Media Informasi. 

e. Alokasi Dana Pendidikan. 

6. Kerjasama Di antara Koperasi-koperasi, yaitu koperasi mampu memberikan 

pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat koperasi dengan 

bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, regional, nasional, dan 

internasional. Dengan substansi penilaian: 

a. Kerjasama usaha secara horizontal, dengan kriteria aspek penilaian 

kerjasama antar koperasi. 

b. Kerjasama Usaha secara Vertikal, dengan kriteria aspek penilaian 

kerjasama antar koperasi primer dengan sekunder. 

c. Manfaat kerjasama, dengan kriteria aspek penilaian meningkatkan 

efisiensi volume usaha. 

7. Kepedulian Terhadap Komunitas, yaitu koperasi bekerja bagi pembangunan 

yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas mereka melalui kebijakan 

yang disetujui anggotanya. Dengan substansi penilaian: 
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a. Penyerapan tenaga kerja. 

b. Penerimaan Negara (pajak, retribusi). 

c. Alokasi Dana Pembangunan Daerah Kerja, dengan kriteria aspek penilaian 

tersedianya dana untuk pembangunan daerah kerja dari SHU (Kep. Men. 

Koperasi No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002). 

2.5.  Koperasi Unit Desa 

2.5.1.  Pengertian Koperasi Unit Desa 

Koperasi Unit Desa adalah ”Koperasi pedesaan yang multifungsional, 

berarti melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam bidang wilayah desa yang 

bersangkutan” (Moertono, 1980:2). 

Sedangkan menurut Widayanti, dkk (2003:232), Koperasi Unit Desa 

adalah ”Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut paut secara 

langsung dalam menjalankan beberapa macam usaha sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat desa tersebut”  

2.5.2.  Tujuan Koperasi Unit Desa 

Menurut Pasal 3 UU perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan 

koperasi adalah: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Sedangkan tujuan dari KUD 

sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu 

mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan 
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kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, 

mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para 

anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. 

2.5.3.  Bentuk Usaha Koperasi Unit Desa 

Dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya, Koperasi Unit Desa melakukan berbagai usaha baik 

dibidang ekonomi maupun di bidang sosial (Suyanto, 2007). 

1. Usaha di bidang Ekonomi. 

Usaha koperasi di bidang ekonomi ditempuh dengan: 

a. Koperasi Konsumsi 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap 

orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. 

Koperasi konsumsi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

konsumsi yang meliputi kebutuhan pokok sehari-hari misalnya barang 

pangan (beras, gula, dan minyak) dan barang pembantu keperluan sehari 

hari (sabun dan minyak tanah) yaitu dengan cara mendirikan toko-toko 

atau warung barang konsumsi dengan barang serba ada. 

b. Koperasi Produksi 

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi 

pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh 

koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi 

(Anoraga, dkk 1997:24). Koperasi produksi dibentuk untuk melayani 

penyaluran dan pemasaran hasil dari peternakan dan pertanian, misalnya 
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sapi perah, pupuk, dan bibit padi yang disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan peternakan dan pertanian para anggota dan masyarakat sekitar. 

c. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang 

pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara 

teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para 

anggota dengan cara mudah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan 

kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan 

kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan 

mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. 

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha 

Sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh 

dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban 

lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (Sitio, dkk 

2001:87). Sisa hasil usaha yang di bagikan ke anggota koperasi sebanding 

dengan jasa usaha yang di lakukan masing-masing anggota koperasi, serta 

digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan 

koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 

2. Usaha di bidang Sosial 

Dalam bidang sosial dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan kepada anggota koperasi, apabila keluarganya 

ada yang meninggal. 
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b. Pemberdayaan manusia sebagai makhluk sosial, hal ini dilakukan dengan 

memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk berhubungan dan 

menjalin kerja sama dengan anggota lain. 

2.5.4.  Keberhasilan dan Kekurangan Koperasi Unit Desa  

 Menurut Suarjaya (2010) dalam artikelnya yang berjudul Koperasi Unit 

Desa, terdapat beberapa kriteria keberhasilan dan kekurangan Koperasi Unit Desa, 

yaitu: 

1. Keberhasilan dari Koperasi Unit Desa 

Kriteria keberhasilan Koperasi Unit Desa diperlukan dalam pengembangan 

KUD untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang koperasi.  

Ukuran keberhasilan koperasi unit desa ditentukan oleh: 

a. Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi yaitu rapat anggota dalam 

pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. 

b. Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang 

dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit 

candak kulak, partisipasi anggota dan lain-lain. 

2. Kekurangan dari Koperasi Unit Desa 

a. Pejabat koperasi sebagai Pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan 

berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang 

insentif. 

b. Penyuluhan mengenai KUD dilakukan tanpa ada koordinasi dengan dinas-

dinas teknis lain. 
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c. Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan 

jumlah anggota masyarakat yang dilayani. 

d. Pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap 

pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. 

e. Membeli hasil pertanian dibawah harga pasar. 

f. Belum mampu bersaing di pasaran. 

g. Kurangnya permodalan. 

2.5.5.  Permasalahan yang Dihadapi Koperasi Unit Desa 

Untuk mewujudkan KUD agar bisa menjadi soko guru perekonomian 

rakyat pedesaan, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan 

KUD karena KUD belum mampu menjalankan usahanya secara sendiri apalagi 

mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup 

berat bagi KUD. Permasalahan terdiri dari: 

1. Permasalahan Ekstern 

Berikut beberapa permasalahan ektern yang terjadi pada KUD: 

a. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi 

merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan 

dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

b. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. 

c. Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan 

kegairahan berkoperasi. 

2. Permasalahan Intern 

Berikut beberapa permasalahan intern yang terjadi pada KUD: 
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a. KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. 

b. Sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. 

c. Kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan 

kegiatan ekonomi. 

Dengan segala permasalahan yang terjadi baik dari sisi ekternal maupun 

internal, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan 

melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Dengan memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota. 

b. Mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif. 

c. Mengarahkan KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba 

usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. 

d. Dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUD. 

e. Dengan memperbaiki manajemen koperasi. (Suarjaya, 2010) 

2.6.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, 

dipaparkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Rekapitulasi Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

 
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Riyadi 
Purnomo, 
2008 
 

PENGUKURAN 
KINERJA DENGAN 
MENGGUNAKAN 
BALANCED 
SCORECARD PADA 
KOPERASI SERBA 
USAHA SINAR 
MENTARI 
KARANGANYAR 
TAHUN 2008 

Hasil evaluasi kinerja pada Koperasi Serba 
Usaha Sinar Mentari Karanganyar dengan 
menggunakan Balanced Scorecard, 
nyatanya mampu melengkapi ukuran-ukuran 
kinerja koperasi serba usaha ini sebelumnya 
yang  hanya berfokus pada aspek keuangan, 
operasional dan administrasi saja. 
Berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa 
jika dilihat hanya dari perspektif keuangan 
saja, koperasi ini masih tergolong memiliki 
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kinerja yang baik karena rasio-rasio 
keuangannya yang cukup baik pula. Namun, 
jika ditinjau dari perspektif bisnis internal 
koperasi ini tergolong memiliki kinerja yang 
belum optimal sehingga perlu dilakukan 
perbaikan-perbaikan. Dengan demikian 
Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari 
Karanganyar yang bersifat profit motive dan 
publik service oriented mampu memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara 
maksimal, serta dapat memperoleh 
keuntungan guna operasional perusahaan 
dan peningkatan pendapatan daerah. 
 

Fenda 
Mariza, 
2009 

PERENCANAAN 
STRATEGI DAN 
SISTEM 
PENGUKURAN 
KINERJA 
MENGGUNAKAN 
ANALISA SWOT 
DAN BALANCED 
SCORECARD 
(Studi Kasus di KUD 
DAU Malang) 

Dengan menggunakan analisa SWOT dan 
dengan membuat perencanaan strategi maka 
akan mempermudah melakukan penilaian 
kinerja dengan menggunakan metode 
Balance Scorecard.  Dalam penelitian ini, 
peneliti masih mempertahankan empat 
perspektif Balance Scorecard yang ada, 
yaitu perspektif keuangan, perspektif 
pelanggan, perspektif bisnis internal, dan 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
dan tentunya dengan indikator-indikator 
yang telah disesuaikan dengan operasional 
KUD DAU Malang. Berdasarkan penelitian 
ini, KUD DAU Malang termasuk dalam 
kategori koperasi dengan kinerja yang cukup 
baik walaupun masih ada indikator penilaian 
kinerja yang masih tergolong lemah. 
 

Zulaekah, 
2009 

KEMUNGKINAN 
PENERAPAN 
BALANCED 
SCORECARD 
DALAM 
MENGEVALUASI 
KINERJA 
KOPERASI 
(Studi Kasus Pada 
Koperasi Pegawai 
Negeri (KPN) JUJUR 
Andong Kabupaten 
Boyolali) 

Balanced Scorecard dapat diterapakan pada 
koperasi setelah sebelumnya dilakukan 
modifikasi Balanced Scorecard yang pada 
awalnya ditujukan bagi organisasi bisnis. 
Jika pada umumnya perspektif Balanced 
Scorecard terdiri dari perspektif keuangan, 
perspektif pelanggan, perspektif bisnis 
internal, dan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan, maka dalam penelitian ini 
peneliti melakukan modifikasi perspektif 
dengan menghilangkan perspektif pelanggan 
dan perspektif bisnis internal dan 
menggantinya dengan perspektif 
keanggotaan sebagai perspektif puncaknya 
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juga menghadirkan perspektif kemitraan. 
Selain itu, melalui penelitian ini KPN 
JUJUR menyadari bahwa metode Balanced 
Scorecard dapat menilai kinerjanya secara 
detail jika dibandingkan dengan hanya 
membandingkan nilai realisasi dan anggaran 
kerja sehingga hasilnya penilaian hanya 
terbatas pada bidang tertentu. 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Rekapitulasi beberapa hasil penelitian terdahulu menjelaskan penggunaan 

Balanced Scorecard sebagai alat penilaian kinerja memberikan suatu manfaat 

yang konstruktif terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Balanced Scorecard 

dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran kinerja perusahaan yang lebih 

komprehensif dan mampu memberikan solusi mengatasi masalah pengukuran 

kinerja sebagai suatu measurement system yang mencoba menyeimbangkan alat 

ukur konvensional yang berdimensi keuangan dengan dimensi-dimensi baru yang 

mencakup aspek pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan 

pertumbuhan. Hal ini terbukti dengan adanya manfaat-manfaat yang dirasakan 

oleh perusahaan atau organisasi yang menerapkannya. 

Hasil evaluasi penilaian kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi perusahaan atau organisasi dalam 

membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, penelitian dan pengkajian Balanced Scorecard sebagai alat ukur 

penilaian kinerja harus terus dikembangkan dan diaplikasikan. Hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang menjadikan penulis untuk melakukan penelitian 

aplikasi Balanced Scorecard sebagai tolok ukur penilaian kinerja perusahaan yang 

dalam konteks ini adalah organisasi sektor publik yaitu Koperasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan teknik atau prosedur yang sangat penting 

dalam keseluruhan rancangan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian akan lebih 

terarah sebab metode penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan 

kejelasan tentang apa dan bagaimana penelitian dilakukan oleh peneliti. Metode 

merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan 

penelitian tergantung dari metode yang digunakan. Agar suatu kegiatan penelitian 

diperoleh hasil yang baik, maka diperlukan metode atau teknik ilmiah yang 

terencana dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada bagian ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang: jenis 

penelitian, obyek dan rentan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

3.1.  Jenis Penelitian 

 Berdasarkan karekteristik permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai, maka penelitian ini diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Menurut Sekaran (2007:158), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan 

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah memberikan sebuah riwayat kepada peneliti atau untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Sedangkan 
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pendekatan studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap 

situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang 

terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini. 

Jadi penelitan ini tidak menghubungkan variabel-variabel yang akan 

diteliti melainkan berusaha mendeskripsikan variabel yang ada dengan melakukan 

studi kasus pada KUD ‘KARANGPLOSO’ sebagai obyek penelitian dalam hal 

penilaian kinerja dengan konsep Balanced Scorecard sebagai tolok ukurnya. 

3.2.  Objek dan Rentan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa, yaitu KUD 

‘KARANGPLOSO’ yang berlokasi di Jalan Raya Kendalsari Desa Ngijo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pemilihan KUD 

‘KARANGPLOSO’ sebagai obyek penelitian karena dianggap menarik dan 

memiliki karakteristik berbeda dengan korporasi atau perusahaan yang profit 

oriented, serta karena kemudahan akses peneliti terhadap informasi terkait dengan 

penelitian ini. Penelitian dan pengambilan data pada KUD ‘KARANGPLOSO’ ini 

dilakukan selama kurun waktu satu bulan yaitu pada bulan Desember 2010.  

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1.  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik 

dai seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian. Sedangkan 

data kuantitatif berupa laporan keuangan, rencana kerja atau rencana anggaran, 
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realisasi anggaran, jumlah anggota, jumlah karyawan, dan lain-lain yang 

merupakan data historis KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. 

3.3.2.  Sumber Data 

 Untuk menganalisa dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat benar-benar 

mampu menggambarkan situasi obyek yang sedang diteliti. Berdasarkan 

sumbernya, adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Data Kualitatif 

Berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu 

dengan melakukan wawancara kepada pihak KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang berkaitan dengan sejarah dan gambaran umum koperasi, 

struktur oganisasi, tugas dan wewenang, serta kebijakan-kebijakan terkait  

dengan penilaian kinerja berdasarkan perspektif Balanced Scorecard. 

2. Data Kuantitatif 

Berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, misalnya berupa laporan 

keuangan/neraca, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada 

Rapat Anggaran Tahunan (RAT), rencana kerja – rencana anggaran 

pendapatan belanja (RK – RAPB),  jumlah anggota, jumlah karyawan, dan 

lain-lain yang merupakan data historis KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang. Data yang menjadi obyek penelitian ini adalah data tahun 2007, 2008, 

dan 2009. 
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3.4.  Metode Pengumpulan Data  

 Dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan suatu metode 

pengumpulan data yang tepat. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh bersifat 

objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

dengan metode wawancara (interview), dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

1. Wawancara (interview) 

Metode pengumpulan data primer dengan cara berkomunikasi secara 

langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-

pihak KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mengenai bidang 

organisasi, keuangan, dan sarana prasarana penunjang koperasi sehingga 

diperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat. 

2. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan, laporan-

laporan maupun arsip-arsip yang terdapat di KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang seperti laporan pertanggungjawaban pengurus dan 

pengawas koperasi, dokumen-dokumen tentang kepengurusan koperasi, daftar 

anggota koperasi, dan gambaran umum koperasi. 

3. Studi Kepustakaan 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan dan 

mempelajari bacaan pustaka, baik berupa litelatur-literatur karya ilmiah, jurnal 

ilmiah, makalah, maupun artikel dengan tujuan menambah bobot ilmiah 

penelitian dan untuk mendapatkan landasan teori yang relevan dengan 

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. 
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3.5.  Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

melakukan perhitungan kuantitatif secara matematis yang disesuaikan dengan 

keempat perspektif dalam konsep Balanced Scorecard. Data yang diperoleh dari 

wawancara dan dokumentasi, akan dianalisa dan dideskripsikan melalui indikator-

indikator dan dinilai dalam setiap perspektif. Dari perkembangan indikator ini 

akan diketahui kinerja KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dari setiap 

perspektif. Adapun indikator dari setiap perspektif Balanced Scorecard meliputi:  

1. Perspektif Keanggotaan 

Dalam analisis berdasarkan perspektif keanggotaan dilakukan dengan 

mengukur lima indikator, yaitu: 

a. Rasio Anggota yang Dilayani 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar persentase 

anggota yang berhasil dilayani dari total anggota yang dimiliki koperasi. 

Indikator ini diukur dengan rumus:  

Rasio Anggota Jumlah Anggota Terlayani 

yang Dilayani 
= 

Total  Anggota 
x 100% 

 
b. Persentase Anggota Aktif 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui jumlah anggota yang aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan operasional koperasi dari total anggota yang 

ada. Indikator ini diukur rumus: 

Persentase Jumlah Anggota Aktif 

Anggota Aktif 
= 

Total  Anggota 
x 100% 
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c. Tingkat Pertumbuhan SHU 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat perolehan dan 

pertumbuhan SHU koperasi setiap tahunnya. Indikator ini diukur dengan 

rumus: 

Tingkat SHU Tahun ini – SHU Tahun Lalu 

Pertumbuhan SHU 
= 

SHU Tahun Lalu 
x 100% 

 
d. Tingkat Perolehan Anggota Baru (Akuisisi Anggota) 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa banyak koperasi 

berhasil menarik anggota baru. Indikator ini diukur dengan rumus: 

Perolehan Anggota Baru 
Akuisisi Anggota  = 

Total Anggota 
x 100% 

 
e. Kemampuan Mempertahankan Anggota Lama (Retensi Anggota) 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa banyak koperasi 

berhasil mempertahankan anggotanya serta menjaga keutuhan anggota 

agar tetap menjadi anggota selamanya. Indikator ini diukur dengan rumus 

Total Anggota Tahun Ini 
Retensi  Anggota  = 

Total Anggota Lama (Tahun Lalu) 
x 100% 

 
2. Perspektif Keuangan 

Dalam analisis berdasarkan perspektif keanggotaan dilakukan dengan 

mengukur lima indikator, yaitu: 

a. Tingkat Permodalan Koperasi 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui bagaimana pertumbuhan 

modal koperasi setiap tahunnya. Indikator ini diukur dengan rumus: 
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Tingkat Modal Tahun ini – Modal Tahun Lalu 

Permodalan Koperasi 
= 

Modal Tahun Lalu 
x 100% 

 
b. Tingkat Pendapatan Koperasi 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar tingkat 

pertumbuhan pendapatan barang dan jasa yang diterima koperasi setiap 

tahunnya. Indikator ini diukur dengan rumus: 

Pendapatan  Tahun ini – Pendapatan Tahun Lalu Tingkat 
 

Pendapatan Koperasi 
= 

Pendapatan Tahun Lalu 
x 100% 

 
c. Rasio Likuiditas 

Digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan keuangan 

koperasi dalam membayar hutang-hutang jangka pendek (maksimal satu 

tahun) dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki. Indikator ini diukur 

dengan rumus: 

Total Aktiva Lancar 
Rasio Likuiditas  = 

Total Kewajiban Jangka Pendek 
x 100% 

 
d. Rasio Solvabilitas 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan koperasi dalam 

membayar semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun 

jangka panjang. Indikator ini diukur dengan rumus: 

Total Aktiva/Asset 
Rasio Solvabilitas  = 

Total Kewajiban/Hutang 
x 100% 
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e. Rasio Rentabilitas 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan koperasi dalam 

menghasilkan laba (dalam hal ini adalah SHU) selama periode tertentu. 

Indikator ini diukur dengan rumus: 

SHU 
Rasio Rentabilitas  = 

Total Aktiva 
x 100% 

 
3. Perspektif Bisnis Internal 

Dalam analisis berdasarkan perspektif bisnis internal dilakukan dengan 

mengukur tiga indikator, yaitu: 

a. Hubungan Kemitraan yang Terjalin 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana koperasi dalam 

menjaga hubungan baik dengan para mitra usahanya. Indikator ini diukur 

dengan tiga poin penilaian, yaitu: 

1) Kemampuan Mempertahankan Mitra Usaha Lama, diukur dengan 

rumus: 

Jumlah Mitra Usaha yang Sama dari Tahun Lalu 
=  

Total Mitra Usaha Lama 
x 100% 

 
2) Kemampuan Memperoleh Mitra Usaha Baru, diukur dengan rumus: 

Jumlah Mitra Usaha Baru 
=  

Total Mitra Usaha Lama 
x 100% 

 
3) Tingkat Kehilangan Mitra Usaha Lama, yang diukur dengan rumus: 

Jumlah Mitra Usaha yang Keluar 
=  

Total Mitra Usaha Lama 
x 100% 
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Dari hasil ketiga perhitungan tersebut dapat diambil rumus baru untuk 

mengukur indikator ini, yaitu: 

Hubungan Kemitraan 
Yang Terjalin 

= Hasil Poin 1) + Hasil Poin 2) – Hasil Point 3) 

 
b. Pengembangan Unit Usaha 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui bagaimana perkembangan 

unit usaha yang dinaungi koperasi setiap tahunnya. Indikator ini diukur 

dari ada tidaknya pengembangan unit usaha yang dilakukan koperasi. 

Misalnya, adanya program rintisan baru dari unit usaha koperasi. 

c. Ketersediaan Informasi Strategis 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana koperasi dalam 

hal kemampuannya menyediakan informasi strategis bagi pihak internal 

maupun eksternal koperasi. Indikator ini diukur dari prosentase 

ketersediaan informasi strategis yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pihak koperasi. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Dalam analisis berdasarkan perspektif pembejaran dan pertumbuhan dilakukan 

dengan mengukur lima indikator, yaitu: 

a. Alokasi Dana Pendidikan 

 Digunakan untuk mengukur dan mengetahui dana pendidikan yang 

berhasil dialokasikan dari total SHU yang diperoleh koperasi setiap 

tahunnya. Indikator ini diukur dengan rumus: 

Alokasi Dana Pendidikan = 5% x Sisa Hasil Usaha (SHU) 
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b. Tingkat Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembinaan 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui frekuensi penyelenggaraan 

program pelatihan dan pembinaan baik yang bersifat internal maupun 

eksternal yang dilakukan koperasi setiap tahunnya. Indikator ini diukur 

dari banyaknya penyelenggaraan program pelatihan dan pembinaan yang 

berhasil direalisasikan koperasi. 

c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan RAT 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepatuhan KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dalam hal ketepatan waktunya 

dalam menyelenggarakan RAT. Indikator ini diukur dari waktu (bulan) 

diselenggarakannya RAT oleh koperasi. 

d. Rasio Kehadiran Anggota Dalam RAT 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kehadiran anggota 

rapat dalam pelaksanaan RAT. Indikator ini diukur dengan rumus: 

Rasio Kehadiran Jumlah Anggota yang Hadir 

Anggota Dalam RAT 
= 

Jumlah Anggota yang Diundang 
x 100% 

 
e. Tingkat Kehadiran Kerja Karyawan 

Digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kehadiran karyawan 

koperasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam bekerja. 

Indikator ini diukur dari prosentase kehadiran karyawan dari rekapan buku 

absensi karyawan koperasi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

4.1.1. Sejarah Berdirinya KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Mala ng 

Koperasi Unit Desa (KUD) ‘KARANGPLOSO’ didirikan pada tanggal 18 

Februari 1981 yang berlokasi di Jl. Raya Ngijo No.23, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang dan terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi 

Propinsi Jawa Timur dengan akta pengesahan Badan Hukum: 4817 A/BH/II/81. 

Kemudian pada tahun 1996 KUD ‘KARANGPLOSO’ mengalami Perubahan 

Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar 

Koperasi, sehingga Badan Hukum KUD ‘KARANGPLOSO’ berubah menjadi  

1690/BH/PAD.13/5.1/XII/96, tertanggal 18 Desember 1996. 

Pada permulaan berdirinya yaitu pada tahun 1973, koperasi ini dinamakan 

Badan Usaha Unit Desa (BUUD) ’KARANGPLOSO’. Tujuan dari dari 

pembentukan BUUD ‘KARANGPLOSO’ adalah untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.  Namun demikian, setelah 

adanya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1981 tentang Koperasi Unit, maka 

BUUD ’KARANGPLOSO’ kemudian diubah menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) 

’KARANGPLOSO’ yang mempunyai motto mengutamakan pelayanan anggota. 

Pada awal berdirinya, unit usaha BUUD ‘KARANGPLOSO’ hanya 

bergerak di bidang pertanian. Namun, sejak berubah menjadi KUD 

‘KARANGPLOSO’, dalam perkembangannya aktivitas KUD ini terus mengalami 
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kemajuan, terbukti dengan terus berkembangnya unit-unit usaha yang dinaunginya 

sampai tahun 2009 yang meliputi: 

1. Unit Simpan Pinjam 

2. Unit Sapi Perah 

3. Unit Pertanian 

4. Unit RMU 

5. Unit Jasa 

6. Unit Pertokoan. 

4.1.2. Lokasi dan Wilayah Kerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupate n 

Malang 

1. Lokasi KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Pemilihan lokasi yang tepat pada koperasi memegang peranan penting 

dalam menunjang keberhasilan usaha dan berguna untuk kelangsungan hidup 

koperasi. 

KUD ‘KARANGPLOSO’ terletak di Desa Ngijo, tepatnya di Jalan 

Raya Ngijo No. 23, Kecamamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa 

Timur dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Bumiaji 

- Sebelah Selatan : Wilayah Kodya Malang 

- Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo 

- Sebelah Timur  : Wilayah Kecamatan Singosari 

 Kecamatan Karangploso dan wilayah kerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ berada pada ketinggian 600 M di atas permukaan laut 
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dengan curah hujan rata-rata 1.890 mm per tahun dengan suhu berkisar antara 

20-30°C. Luas Kecamatan Karangploso adalah 7.361.341 M² yang 

berpenduduk + 65.327 jiwa pada tahun 2004 dengan mata pencaharian sebagai 

petani, peternak, pedagang, pegawai, dll. 

2. Wilayah Kerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Wilayah kerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang meliputi 

Kecamatan Karangploso. Wilayah ini dirasa cukup potensial sebagai tempat 

pengembangan usaha KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang karena 

cocok sebagai area usahanya terutama di sektor peternakan dan pertanian. 

Berikut prosentase potensi usaha yang ada di Kecamatan Karangploso sebagai 

wilayah kerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang: 

- Sektor Pertanian : 35% 

- Sektor Peternakan : 30% 

- Sektor Perdagangan : 15% 

- Sektor Jasa  : 10% 

- Sektor Industri  : 5% 

- Lain-lain  : 5% 

Adapun wilayah kerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang terdiri 

dari sembilan desa di Kecamatan Karangploso yang terlihat pada gambar 4.1, 

yaitu: 

a. Desa Girimoyo  

b. Desa Ngijo 

c. Desa Kepuharjo 
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d. Desa Bocek 

e. Desa Ngenep 

f. Desa Donowarih 

g. Desa Tawangargo 

h. Desa Ampeldento 

i. Desa Tegalgondo 

 
Sumber: Lembar Profile KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang Tahun 2008 

 
Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kerja KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten Mala ng 
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4.1.3.   Struktur Organisasi KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabu paten Malang 

Sebuah organisasi yang baik akan mempunyai sebuah struktur organisasi 

yang menggambarkan tingkat dan kedudukan jabatan yang diemban seseorang 

dalam organisasi. Struktur organisasi bagi koperasi merupakan faktor yang cukup 

menentukan bagi berhasilnya aktivitas koperasi, sebab dengan struktur organisasi 

yang tidak jelas, maka akan membingungkan pihak-pihak pelaksana yang ada di 

dalamnya serta dapat menganggu kelancaran aktivitas koperasi, sehingga tujuan 

tidak dapat terealisasi. Keadaan tersebut dapat terjadi karena struktur organisasi 

merupakan pembagian tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian, 

dengan demikian struktur organisasi yang baik dan jelas serta pembagian tugas 

yang jelas maka pelaksanaan aktivitas koperasi akan berjalan lancar. Untuk 

menjalankan koperasi agar berjalan baik maka Koperasi Unit Desa (KUD) 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mempunyai struktur organisasi. 

Berikut struktur organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang periode 4 Juli 2009 – 31 Desember 2010 

berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 4 Juli 2009 adalah sebagai 

berikut: 
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Sumber: KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang, 2010 
 

Gambar 4.2 
Struktur Organisasi KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Mal ang 

 
Untuk dapat mengetahui dengan jelas mengenai struktur organisasi KUD 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang, berikut penulis sajikan penjelasan tiap 

bagian dari struktur organisasi KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

sebagai berikut: 

 

 

RAPAT ANGGOTA 

 

PENGURUS 

KETUA  
Kusyanto 

BENDAHARA  
H. Abd. Rochman 

 

SEKRETARIS 
Abdul Mujib 

 

MANAGER  
Ir. Agung Rino S 

 
Ass. MANAGER 

Ir. Edy Priyo S 
 

U. Sapi Perah 
Ir. Edy Priyo S 
 

U. Pertanian 
- 

 

U. RMU 
Hariyadi 

 

U. Agribis 
Abdul Aziz 

 

PELAYANAN KEPADA 
KOLOMPOK DAN ANGGOTA  

 

U. Waserda 
Roikhan 

 

U. Toko 
Wasiah R 

 

U. Simp. Pinj. 
Hj. Nafisah 

 

 

PENGAWAS 

KOORDINATOR  
Suyono 

ANGGOTA  
M. Ridwan Zein 

Subari 
 

BAG. ADMIN  
Hari Santoso 

 

BAG. KEU 
Pudji Rahayu 

 

U. Kompos 
Choirul Alfan 

 

U. Jasa 
Pudji Rahayu 
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1. Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata 

kehidupan berkoperasi. Rapat anggota dilaksanakan untuk membicarakan 

kepentingan organisasi dan usaha koperasi dalam rangka mengambil 

keputusan sesuai dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat 

anggota dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang disebut Rapat Anggota 

Tahunan (RAT). RAT dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar yang di 

hadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, kepala pembina dari departemen 

koperasi pengusaha kecil dan menengah dan seorang penasehat. 

Tugas dari Rapat Anggota Tahunan adalah: 

a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi 

(AD/ART). 

b. Menetapkan kebijakan umum koperasi di bidang organisasi, manajemen 

dan usaha koperasi. 

c. Menetapkan pemilihan, pengangkatan dan memperhentikan pengurus dan 

pengawas. 

d. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi (RK-RAPB), serta pengesahan laporan 

keuangan. 

e. Menetapkan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

f. Menetapkan pembagian SHU. 
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Untuk memperlancar pelaksanaan rapat anggota tahuanan, maka setiap 

anggota diwajibkan mentaati tata tertib yang telah ditentukan dalam RAT, hal 

ini dilakukan agar jalannya RAT dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. 

2. Kepengurusan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Dengan memperhatikan Undang-Undang Pasal 29 No. 25 Th. 1992, maka 

pengurus KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang terdiri dari ketua, 

sekretaris dan bendahara dipilih oleh anggota koperasi dalam suatu rapat. 

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan juga bertanggung 

jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha koperasi. 

Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta 

bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam hubungan dengan pihak ketiga 

sesuai dengan keputusan rapat anggota dan anggaran dasar atau anggaran 

rumah tangga KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. Susunan 

kepengurusan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang periode 2009 – 

2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 
Susunan Pengurus KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Periode Tahun 2009 - 2010 
 

No. Nama Jabatan Pendidikan 

1 Kusyanto Ketua SLTA 

2 Abdul Mujib Sekretaris SLTA 

3 H. Abd. Rochman Bendahara SLTA 
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang Tahun 2009 
 

Berikut penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian dalam 

kepengurusan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang: 
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a. Ketua 

1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas 

anggota pengurus lainnya, manager/administrator dan karyawan. 

2) Memimpin RA/RAT dan atas nama pengurus memberikan laporan 

pertanggungjawaban kepada RA/RAT tersebut. 

3) Memimpin rapat pengurus dengan manager/administrasi dan atau 

badan pemeriksa. 

4) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan 

memperhatikan usul atau saranpertimbangan dari para pemegang 

fungsi dibawahnya seperti sekretaris, bendahara dan 

manager/administrator. 

5) Mengesahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan organisasi 

keluar maupun kedalam, dan dilakukan bersama-sama dengan 

fungsionaris lainnya. 

b. Sekretaris 

1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi (buku daftar 

anggota, daftar pengurus dan sebagainya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan perekonomian yang berlaku). 

2) Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip-arsip seperti: 

- Buku keputusan dan rapat anggota. 

- Buku keputusan dan rapat pengurus. 

- Surat-surat keluar atau masuk bidang sekretariat pada umumnya. 
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3) Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan-peraturan khusus serta 

ketentuan lain. 

4) Menyusun laporan-laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota 

maupun pejabat dengan ketentuan yang berlaku. 

5) Merencanakan kegiatan operasional bidang idiil meliputi program-

program pendidikan atau penyuluhan kegiatan sosial lainnya. 

6) Bersama ketua mengesahkan semua surat-surat atau buku keputusan 

rapat dan surat-surat lainnya yang menyangkut bidang kerja sekretaris 

tersebut diatas. 

7) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi atau tata usaha 

organisasi kepada ketua dan rapat pengurus. 

8) Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dan atau 

manager/administrator dalam hal-hal yang saling berkaitan antara lain 

dengan bendahara, dalam rangka pembiayaan bidang sekretariat, 

dengan manager/administrator dalam rangka pengangkatan atau 

pemberhentian karyawan dan sebagainya. 

c. Bendahara 

1) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi. 

2) Mencari dana dengan jalan memupuk simpanan-simpanan anggota, 

mencari sumber-sumber dana dari luar dengan syarat yang lunak atau 

tidak memberatkan koperasi, mengatur dan mengawasi penggunaan 

seefisien mungkin. 

3) Memelihara semua harta kekayaan koperasi. 
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4) Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui anggaran belanja 

yang telah ditetapkan. 

5) Mempersiapkan data dan informasi dibidangnya dalam rangka 

menyusun laporan organisasi baik untuk kepentingan rapat anggota 

tahunan maupun pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6) Bersama-sama manager/administrator menandatangani atau 

mengesahkan semua bukti pengeluaran kas yang melampaui batas 

wewenang manager/administrator. 

7) Membimbing dan mengawasi pekerjaaan manager/administrator dalam 

hal menyelenggarakan administrasi uang dan barang secara tertib dan 

teratur sesuai dengan sistem yang dianut. 

8) Sewaktu-waktu melakukan pengecekan langsung terhadap jumlah 

uang kas dan persediaan barang untuk mencegah timbulnya kerugian 

koperasi. 

9) Bertanggung jawab kepada ketua dan rapat pengurus mengenai bidang 

keuangan dan administrasinya, serta semua harta kekayaaan koperasi, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan koperasi. 

3. Badan Pengawas 

Badan Pengawas KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dipilih dan 

diangkat oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Badan pengawas 

berfungsi sebagai pengawas atau pemeriksa keseluruhan tata kehidupan 

koperasi meliputi organisasi usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. 
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Susunan pengawas KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang tahun 2009 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 
Susunan Pengawas KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Periode Tahun 2009 

No.  Nama  Jabatan Pendidikan 

 1 Suyono Koordinator SLTA 

 2 M. Ridwan Zein Anggota SLTA 

 3 Subari Anggota SLTA 
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang Tahun 2009 
 

Berikut penjelasan mengenai tugas Badan Pengawas KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang: 

1) Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi 

bidang-bidang organisasi usaha dan keuangan koperasi. 

2) Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi usaha dan 

keuangan serta memberikan pendapat dan saran perbaikan. 

3) Memeriksa, meneliti ketepatan dan kebenaran catatan buku-buku 

organisasi, usaha dan administrasi keuangan, serta membandingkan 

dengan kenyataan yang ada dari pada keadaan keuangan (kas/bank), 

persediaan barang serta semua harta kekayaan koperasi. 

4) Bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan, serta tetap merahasiakan hasil pemeriksaannya kepada pihak-

pihak yang diperiksa. 
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4. Manager dan Asisten Manager 

Struktur organisasi dari karyawan KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang dipimpin oleh seorang manager. Peranan manager adalah membuat 

rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola 

sumberdaya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin 

dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan organisasi dengan dibantu oleh seorang asisten Manager. Manager 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  adalah Ir. Agung Rino Santigi 

dengan kontrak kerja manager mulai 1 April 2006 – 31 Desember 2008 dan 

diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2009. Sedangkan asisten manager 

dipegang oleh Ir. Edy Priyo Susetyo yang merangkap sebagai kepala unit 

usaha sapi perah.   

Berikut penjelasan mengenai tugas manager KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang: 

a. Menyiapkan rapat anggota, mengawasi pelaksanaan pembukuan terhadap 

transaksi yang terjadi, mempersiapkan pekerja bawahanya dan 

mengadakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai target yang telah 

ditentukan. 

b. Bersama pengurus membahas dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran 

untuk diajukan kepada rapat anggota tahunan. 

c. Mengkoordinasikan penyusunan usaha dan anggaran dari masing-masing 

bagian yang berada di bawahannya dalam rangka penyusunan rencana 

kerja dan pengajuan usul rencana kerja tersebut kepada pengurus. 
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d. Membantu pengurus dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran pada 

Rapat Anggota Tahunan. 

Sedangkan untuk tugas asisten manager KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang adalah: 

a. Membantu tugas-tugas manager 

5. Karyawan  

Dalam melaksanakan pengelolaan usaha koperasi, KUD ’KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang membutuhkan karyawan. Karyawan diangkat dan di 

berhentikan oleh pengurus. Tugas dari seorang karyawan adalah 

melaksanakan kinerja operasional sesuai dengan keahlian bidangnya. Susunan 

dan penempatan karyawan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 
Susunan Karyawan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Periode 2007 - 2009 

No. Nama Jabatan Pendidikan 

1  Hj. Nafisah Kepala Unit Simpan Pinjam  SLTA 

2 Ir. Edy Priyo S Kepala Unit Sapi Perah  S1 

3 - Kepala Unit Pertanian - 

4 Hariyadi Kepala Unit RMU SLTA 

5 Pudji Rahayu Kepala Unit Jasa SLTA 

6 Wasiah Rubianik  Kepala Unit Pertokoan  SLTA 

7 Hari Santoso Bagian Akuntansi SLTA 

8 Pudji Rahayu Bagian Kasir SLTA 

9 Untung Hadi M Kepala Kantor/Urt SLTA 

10 Takat Kepala Satpam SLTP 
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang Tahun 2007 – 2009 
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Tabel 4.4 
Penempatan Karyawan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Periode Tahun 2007 – 2009 

2007 2008 2009 
No Unit Usaha 

L P L P L P 

1 Simpan Pinjam 1 3 1 1 3 3 

2 Sapi Perah 18 4 19 19 4 4 

3 Pertanian - - - - - - 

4 RMU 1 1 1 1 1 1 

5 Jasa - 2 - - 2 2 

6 Pertokoan - 2 - 1 2 2 

7 Induk 8 1 8 8 1 1 

28 13 29 13 30 13 
Jumlah Karyawan 

41 Orang 42 Orang 43 Orang 
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang Tahun 2007 – 2009 
 

6. Keanggotaan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Anggota merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi koperasi, hal ini 

di karenakan anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa 

koperasi. Sistem keanggotaan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

bersifat sukarela, artinya semua warga desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Karangploso yang memenuhi syarat dan prosedur yang disepakati 

bisa menjadi anggota KUD. Anggota KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Karangploso. Berikut ini 

perkembangan terakhir jumlah anggota KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang periode 2007 – 2009. 
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Tabel 4.5 
Perkembangan Jumlah Anggota KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang 
Periode Tahun 2007 – 2009 

 
Tahun 

No. Desa 
2007 2008 2009 

1 Girimoyo 252 254 254 

2 Ngijo 338 348 348 

3 Kepuharjo 228 228 228 

4 Bocek 732 757 757 

5 Ngenep 769 797 797 

6 Donowarih 627 657 657 

7 Tawangargo 450 455 455 

8 Ampeldento 273 273 273 

9 Tegalgondo 304 304 304 

Jumlah Anggota 3,973 4,073 4,073 
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang Tahun 2007 – 2009 
 
Apabila anggota mengundurkan diri, meninggal dunia atau pindah 

keanggotaan dari KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang ke koperasi 

lainnya, maka secara otomatis dinyatakan berhenti atau keluar dari 

keanggotaan KUD.  

4.1.4. Kegiatan Usaha KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Bidang usaha yang dikelola KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang tidak hanya berfokus pada pelayanan kebutuhan barang saja. Berkat 

keinginan yang kuat dari para anggota dalam membina usahanya yang 

berorientasi pada pencapaian kesejahteraan anggota, maka KUD 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang berusaha mengembangkan unit-unit 

usahanya. Sampai tahun 2008,  KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  
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sudah memiliki enam unit usaha, yaitu Simpan Pinjam, Sapi Perah, Pertanian, 

RMU, Jasa, dan Pertokoan. Pada awal tahun 2008, KUD ’KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang mencoba meciptakan satu program rintisan dari unit sapi perah 

yaitu ”Agribisnis” yang diharapkan ke depan mampu menjadi unit rintisan yang 

produktif. 

 Berikut uraian singkat mengenai tiap-tiap unit usaha yang dinaungi KUD 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang: 

1. Unit Simpan Pinjam 

a. Pengelolaan unit menggunakan sistem otonom 

b. Produk layanan dengan pola umum, pola sapi perah, pola pasar, dan pola 

bayar panen (Yarnen) 

c. Pemasaran berbasis anggota aktif  

2. Unit Sapi Perah 

a. Merupakan usaha unggulan KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dengan perolehan omzet terbesar. 

b. Merupakan usaha dengan resiko tinggi hubungannya dengan sifat produk 

dan pemasaran. 

c. Pola pengembangan dengan swadaya, melanjutkan kredit Bogasari dan 

kredit KKP-E Bank Mandiri langsung kepada kelompok anggota. 

3. Unit Pertanian 

a. Mengembangkan usaha anggota Tebu Rakyat dengan pelayanan pupuk, 

tebang, kredit, dan pencairan nota gula. 
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b. Penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan tetap 

mempertahankan harga eceran tertinggi (HET). 

c. Kegiatan Usaha: pembelian, prosesing, dan penjualan gabah dan jagung ke 

pasaran umum. 

d. Menghimpun simpanan wajib anggota dari kegiatan Tebu Rakyat.  

4. Unit RMU 

a. Melayani kegiatan penggilingan padi dan jagung. 

b. Terdiri dari dua unit RMU, yaitu: 

- RMU A, yaitu dengan kapasitas kecil untuk melayani jasa penggilingan 

perorangan dengan volume kecil. 

- RMU B, yaitu dengan kapasitas besar guna melayani jasa penggilingan 

gabah volume besar (minimal 5 ton). 

c. Untuk prosesing jagung akan melayani penggilingan jagung dengan 

pengguna terbanyak dari para bakul. 

d. Operasional RMU B dan proses jagung merupakan kerjasama unit RMU 

dengan unit pertanian. 

5. Unit Jasa 

a. Merupakan usaha berbasis fee yaitu kerjasama dengan PLN dalam 

pembayaran rekening listrik. 

b. Pada tahun 2008 jasa wartel sudah tidak dapat dioperasikan karena 

minimnya pendapatan yang diperoleh.  

6. Unit Pertokoan 

a. Merupakan unit pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat. 
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b. Anggota yang mempunyai transaksi dengan KUD ’KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dapat dilayani dengan sistem bon.   

7. Unit Rintisan Agribisnis 

a. Merupakan unit usaha rintisan KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang yaitu pada awal tahun 2008. 

b. Merupakan program pembesaran pedet yang pembiayaannya berasal dari 

Kementrian Koperasi Republik Indonesia  melalui APBD Propinsi Jawa 

Timur sebesar Rp 200.000.000. 

4.2. Penilaian Kinerja yang Diterapkan KUD ‘KARANGPLOSO’  

Kabupaten Malang 

Penilaian kinerja sangatlah penting dilakukan oleh setiap perusahaan atau 

organisasi karena dapat menentukan efektifitas kegiatan usahanya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mampu 

memberikan dasar yang baik bagi manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan 

secara keseluruhan. Begitu juga yang dilakukan dengan KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang atas penilaian kinerja organisasinya. Selama ini penilaian yang 

dilakukan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang masih terfokus pada 

bidang keuangan saja. Bilamana kondisi keuangannya yang tercermin dari rasio 

keuangannya bagus, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi sudah bagus. 

 Berdasarkan informasi yang ada, diketahui beberapa indikator yang 

terdapat di KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang untuk mengukur kinerja 

secara umum yaitu: total pendapatan, biaya administrasi kantor dan organisasi, 

perhitungan SHU, perbandingan realisasi anggaran terhadap rencana kerja, dan 
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rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas). Hal tersebut dirasa 

kurang maksimal karena hanya terfokus pada satu bidang saja, yaitu bidang 

keuangan. Sedangkan penilaian kinerja yang baik harus dilakukan secara 

menyeluruh, mampu menyeimbangkan  penilaian kinerja antara bidang keuangan 

dan non keuangan yang menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas 

dan akurat. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan lebih detail dan akurat 

sehingga dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

suatu organisasi termasuk koperasi. 

Salah satu alasan mengapa KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

masih menggunakan ukuran keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas sebagai penilaian kinerjanya yaitu dikarenakan pengetahuan, 

pemahaman, pendidikan dan motivasi pengurus yang masih rendah, tidak adanya 

sistem manajemen informasi pendukung, serta karena pergantian pengurus yang 

terlalau cepat pada tiap periode. Kepengurusan yang sering berganti-ganti 

menyebabkan pelaksanaan program koperasi tidak berjalan optimal karena  disaat 

program belum berjalan sepenuhnya namun waktu kepengurusan sudah habis. 

Namun demikian, penilaian yang hanya terfokus pada satu bidang saja 

tidaklah optimal untuk dijadikan acuan atas pencapaian kinerja koperasi. Oleh 

karena itu,  salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan atas penilaian kinerja 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang tersebut adalah dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard . 
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4.3. Penilaian Kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malan g dengan 

Balanced Scorecard 

4.3.1. Pemilihan Perspektif dan Penentuan Strategic Objektives KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

Dalam menilai kinerja perusahaan atau organisasi dengan menggunakan 

Balanced Scorecard, dibutuhkan suatu perspektif guna mempermudah proses 

penilaian kinerja tersebut. Bila pada umumnya dalam Balanced Scorecard 

terdapat empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, maka 

dalam penelitian ini penulis melakukan penyesuaian atas obyek penelitian yaitu 

koperasi dengan melakukan sedikit modifikasi perspektif dalam penilaian 

kinerjanya. Dalam hal ini adalah menyesuaikan perspektif pelanggan menjadi 

perspektif keanggotaan karena konteks perkoperasian identik dengan 

kesejahteraan anggotanya. Perspektif keanggotaan ini barangkali lebih tepat bukan 

menggantikan perspektif pelanggan, namun merupakan perluasan dari perspektif 

pelanggan dalam bentuknya yang lazim. Oleh karena itu, ukuran-ukuran yang 

dipergunakan pun seharusnya dapat mengakomodasi posisi unik anggota tersebut, 

yakni anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Dengan 

demikian, perspektif yang digunakan dalam menilai kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang adalah perspektif keanggotaan, perspektif 

keuangan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 
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Setelah menentukan perspektif yang digunakan, maka proses selanjutnya 

yaitu penentuan Strategic Objektives atau sasaran strategik terhadap masing-

masing perspektif yang digunakan di KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang. Penentuan Strategic Objektives terhadap perspektif Balanced Scorecard 

ditunjukkan dalam gambar 4.3. 
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 
 

Gambar 4.3 
Hubungan Tujuan Koperasi dan Strategi KUD ‘KARANGPL OSO’ Kabupaten Malang 

dengan Perspektif, Sasaran Strategis, Critical Succes Factors, dan 
Tolok Ukur yang Digunakan 

Tujuan 
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 
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Adapun penjabaran Sasaran-sasaran strategis yang digunakan dalam 

masing-masing perspekif Balanced Scorecard diuraikan sebagai berikut: 

1. Perspektif Keanggotaan 

Sasaran yang digunakan pada perspektif keanggotaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui pelayanan yang 

diberikan mengingat dalam sebuah organisasi koperasi anggota merupakan 

pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Penentuan sasaran ini didasarkan pada 

tujuan utama koperasi yaitu selalu mengedepankan kepentingan anggota demi 

terciptanya kensejahteraan anggotanya. 

2. Perspektif Keuangan 

Sasaran yang digunakan pada perspektif keuangan adalah meningkatkan 

perolehan pendapatan koperasi melalui penjualan produk yang dihasilkan serta 

dari pelayanan jasa yang diberikan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang terhadap anggota dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, 

semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan yang diterima koperasi, maka 

diharapkan mampu meningkatkan SHU sehingga mampu mensejahterakan 

anggotanya. 

3. Perspektif Bisnis Internal 

Sasaran yang digunakan pada perspektif bisnis internal adalah semua aktivitas 

operasional yang dilakukan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dalam hal pengembangan kegiatan usahanya melalui usaha kemitraan dan 

pengembangan unit usahanya sehingga diharapkan mampu memperluas 
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cakupan area koperasi dan dapat meningkatkan perolehan pendapatan 

koperasi.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Sasaran yang digunakan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

adalah meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas dan profesionalisme 

SDM koperasi baik dari segi anggota, pengurus,  pengawas, dan karyawan 

dalam menjalankan kinerjanya pada posisi masing-masing. Dalam 

mewujudkan sasaran tersebut KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

melakukan program pendidikan dan pengembangan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal serta senantiasa meningkatkan tingkat kepatuhan SDM-nya 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. 

Dari sasaran sasaran strategis yang telah diungkapkan di atas, maka dapat 

dibuat peta strategis yang menggambarkan visualisasi dari alur sistemasi dan pola 

pikir Balanced Scorecard yang dapat menunjukkan hubungan sebab akibat dari 

sasaran-sasaran strategis dalam setiap perspektif Balanced Scorecard 

(keanggotaan, keuangan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan) 

pada gambar 4.4 di bawah ini.  
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

 
Gambar 4.4 

Peta Strategis Antar Perspektif Balanced Scorecard  
KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
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yang meliputi ukuran hasil dan ukuran pemicu kinerja, dan inisiatif strategik. 

Masing-masing ukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sasaran strategik adalah suatu keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan di 

masa yang akan datang dan merupakan  penjabaran dari tujuan perusahaan. 

Sasaran strategik untuk setiap perspektif harus dapat dijelaskan hubungan 

sebab akibatnya. Dalam proses perencanaan strategik, sasaran strategik dapat 

diwujudkan dengan menganalisis tolok ukur yang digunakan. 

2. Ukuran Strategik adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mewujudkan 

tujuan yang akan dicapai. Ukuran strategik meliputi: 

a. Ukuran hasil, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pencapaian sasaran strategik. 

b. Ukuran pemacu kinerja, yaitu ukuran yang menunjukkan penyebab 

dicapainya ukuran hasil. 

c. Penentuan target, yaitu penentuan hasil yang ingin dicapai dalam dalam 

mewujudkan sasaran strategik dalam kurun waktu tertentu di masa depan. 

d. Inisiaif strategik, yaitu pernyataan kualitatif tentang langkah strategik yang 

dipilih untuk mewujudkan sasaran strategik. 

Penjabaran Strategic Objectives ke dalam ukuran dan proses perencanaan 

strategik dijelaskan dalam tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Perencanaan Strategik KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dengan Balanced Scorecard 
 

Ukuran Strategik Target 
Sasaran 
Strategik Ukuran 

Hasil 

Ukuran 
Pemacu 
Kinerja 

2007 2008 2009 
Inisiatif 
Strategi 

Perspektif          
Keanggotaan          
Memberikan 
pelayanan yang 
optimal kepada 
anggotanya 

100 %  
 
 

 

100 % 
 

 
 

100% 
 
 

 
  

Kepuasan dan 
Kesejahteraan 
Anggota 
 
 

1. Rasio  
    Anggota  
    yang    
    Dilayani 
     

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
yang baik kepada 
anggota koperasi 
  

    

3. Persentase 
    Anggota 
    Aktif 
 
 
 
 

75% 
dari Total 
Anggota 

 
 
 
 

75% 
dari total 
Anggota 

 
 
 
 

75% 
dari Total 
Anggota 

 
 

 
 

Meningkatkan 
partisipasi anggota 
yang 
menggambarkan 
jumlah anggota 
aktif koperasi. 
 

    

3. Tingkat 
    Pertum- 
    buhan 
    Sisa Hasil 
    Usaha     
    (SHU) 
 
 
 
 

Tumbuh 
10% 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tumbuh 
10% 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tumbuh 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Meningkatkan 
pendapatan atas 
penjualan barang 
dan jasa serta 
menekan 
besarnya beban 
usaha. 

- Meningkatkan 
modal koperasi. 

 

    

4. Tingkat  
    Perolehan  
    Anggota      
    Baru 
    (Akuisisi 
    Anggota) 
 
 

10% 
 

 
 
 
 
 
 

10% 
 

 
 
 
 
 
 

10% 
 

 
 
 
 
 
 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayananan yang 
baik dan 
meningkatkan 
akuisisi anggota ke 
koperasi 
 

    

5.Kemampuan 
    Memper- 
    tahankan 
    Anggota 
    Lama  
    (Retensi  
    Anggota) 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Meningkatkan 
kemampuan 
koperasi dalam 
memberikan 
keyakinan dan 
kepercayaan pada 
anggota sehingga 
tidak ada anggota 
yang berniat keluar 
dari koperasi. 
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Perspektif          
Keuangan          

1. Tingkat  
    Permodalan  
    Koperasi     

 
 

Meningkatkan 
partisipasi anggota 
dalam hal 
pembayaran 
simpanan pokok, 
simpanan wajib, 
dan simpanan 
sukarela. 

 

Tumbuh 
10% 

 
 
 
 
 
 
 

Tumbuh 
10% 

 
 
 
 

 
 

 

Tumbuh 
10% 

 
 
 
 
 

 
  

Meningkatkan 
pendapatan dari 
hasil penjualan 
dan pelayanan 
jasa koperasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Peningkatan 
pendapatan 
atas penjualan 
dan pelayanan 
jasa sehingga 
mampu 
menaikkan 
SHU 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Tingkat  
    Pendapatan    
    Koperasi 
 
 
 
 

Tumbuh 
10% 

 
 
 
 

 

Tumbuh 
10% 

 
 
 
 

 

Tumbuh 
10% 

 
 
 

 
 

Meningkatkan 
frekuensi transaksi 
koperasi dengan 
pihak internal 
maupun ekternal 
koperasi 
 

3. Rasio 

    
    Likuiditas  
 

125% 
 
 

125% 
 
 

125% 
 
 

    4. Rasio 
        Solvabilitas    

110% 
 

110% 110% 
 

         
    5. Rasio 
        Rentabilitas   

1% 
 

1% 
 

1% 
 

         

  
Laporan Keuangan 
Periode Tahun 2006 
– 2009  
 
 
 
 

Perspektif          
Bisnis Internal          
Berkembangnya 
cakupan area 
unit usaha dan  
jalinan 
kerjasama 
kemitraan yang 
baik sehingga 
mampu 
memaksimalkan 
pendapatan dan 
permodalan 
koperasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peningkatan 
hubungan baik 
dengan mitra 
usaha dan 
pemanfaatan 
peluang bisnis 
sehingga 
koperasi terus 
melakukan 
pengembangan 
usahanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Hubungan 
    Kemitraan 
    yang 
    Terjalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tetap 
menjalin 

kerjasama 
dengan 
mitra 
usaha 

yang ada, 
berusaha 
menjalin  
hubungan 
kemitraan 
yang baru, 
dan meng-

hindari 
pemutusan 
hubungan 
kerjasama 

(Skor 
100%)  

 
 
 
 

Tetap 
menjalin 
kerjasama 

dengan 
mitra 
usaha 

yang ada, 
berusaha 
menjalin  
hubungan 
kemitraan 
yang baru, 
dan meng-

hindari 
pemutusan 
hubungan 
kerjasama 

(Skor 
100%)  

 
 
 
 

Tetap 
menjalin 
kerjasama 

dengan 
mitra 
usaha 

yang ada, 
berusaha 
menjalin  
hubungan 
kemitraan 
yang baru, 
dan meng-

hindari 
pemutusan 
hubungan 
kerjasama 

(Skor 
100%)  

 
 
 
 

Menjalin hubungan 
baik dengan calon 
mitra usaha 
sehingga 
berpeluang untuk 
melakukan kontrak 
kerjasama baru 
secara sah serta 
tidak berpeluang 
untuk tidak 
kehilangan mitra 
usaha. 
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2. Pengem- 
    bangan  
    Unit  
    Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidak ada 
penamba- 
han unit 
usaha 

melainkan 
adanya 

terobosan-
terobosan 
baru dari 

unit 
usahanya. 

(Skor 
75%) 

 

Tidak ada 
penamba- 
han unit 
usaha 

melainkan 
adanya 

terobosan-
terobosan 
baru dari 

unit 
usahanya. 

(Skor 
75%) 

 

Tidak ada 
penamba- 
han unit 
usaha 

melainkan 
adanya 

terobosan-
terobosan 
baru dari 

unit 
usahanya. 

(Skor 
75%) 

 

Mengembangkan 
dan mencari 
peluang usaha yang 
berpotensi di area 
kecamatan 
Karangploso, 
sehingga mampu 
melahirkan unit 
usaha baru yang 
kompetitif. 

 
 
 

    

3. Tingkat 
   Ketersediaan  
    Informasi  
    Strategis  
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menyediakan 
informasi strategis 
bagi pihak luar 
serta 
mempermudah 
akses perolehan 
informasi strategis 
tersebut. 
 

Perspektif          
Pembelajaran          
dan          
Pertumbuhan          

1. Dana  
    Alokasi  
    Pendidikan 
 

5% 
dari SHU 
 
 

5% 
dari SHU 
 
 

5% 
dari SHU 

 
 

Meningkatkan 
perolehan SHU 
koperasi. 
 

Meningkatkan 
kapabilitas, 
keahlian, dan 
profesionalisme 
anggota, 
pengurus, 
pengawas, dan 
karyawan 
koperasi 
 
 
  

Peningkatan 
kualitas 
anggota, 
pengurus, 
pengawas, dan 
karyawan 
koperasi 
 
 
 
 
 

2. Tingkat 
    Pelaksanaan 
    Program 
    Pendidikan    
    dan    
    Pembinaan 
 
 

7 – 10 
Kali 

dalam 
Setahun  
(Skor 
75%) 

 
 

7 – 10 
Kali 

dalam 
Setahun  
(Skor 
75%) 

 
 

7 – 10 
Kali 

dalam 
Setahun  
(Skor 
75%) 

 
 

Meningkatkan 
frekuensi, kualitas 
dan mutu program 
pendidikan, 
pelatihan, dan 
pembinaan bagi 
pegawai koperasi. 
 

    

3. Ketepatan  
    Waktu  
    Pelaksanaan   
    RAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≤ Maret 
(Skor 
100%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

≤ Maret 
(Skor 
100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≤ Maret 
(Skor 
100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Undang-Undang 
Perkoperasian No. 
25 Tahun 1992 
yang menyatakan 
“Rapat Anggota 
Tahunan diadakan 
dalam waktu paling 
lambat-3 (tiga) 
bulan sesudah tutup 
tahun buku, kecuali 
ada pengaturan 
lain dalam 
Anggaran Dasar.” 
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4. Rasio 
    Kehadiran 
    Anggota  
    Dalam     
    RAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tata tertib RAT 
KUD 
‘KARANGPLOSO’  
Pasal 16 yang 
menyatakan: 
Rapat Anggota 
dinyatakan sah 
apabila utusan 
kelompok anggota 
yang hadir lebih 
dari 50% jumlah 
utusan kelompok 
yang seharusnya 
hadir. 
 

    

5. Tingkat  
    Kehadiran  
    Kerja  
    Karyawan 
 

100%  
 
 
 

 

100%  
 
 

 
 

100%  
 
 

 
 

Mengadakan 
program reward 
and punishment 
terhadap karyawan. 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 
 

4.3.3. Penentuan dan Pembobotan Key Performance Indicator (KPI) 

 Sistem mendukung konsep Balanced Scorecard dengan menyediakan Key 

Performance Indicator (KPI) disetiap perspektif Balanced Scorecard yang 

meliputi data-data yang mendukung keberhasilan perspektif Balanced Scorecard. 

Menurut David Parmenter dalam bukunya “Key Performance Indicators 

(Pengembangan, Implementasi, dan Penggunaan KPI Terpilih)” tahun 2007, Key 

Performance Indicator (KPI) menyajikan serangkaian ukuran yang fokus pada 

aspek-aspek kinerja organisasi yang paling penting untuk keberhasilan organisasi 

pada saat ini dan waktu yang akan datang.  

 Key Performance Indicator penting untuk dijabarkan secara khusus karena 

KPI dapat memberikan sebuah informasi mengenai supporting data yang 

dibutuhkan untuk memenuhi sasaran strategi yang telah ditetapkan dan 

memberikan penilaian terhadap data-data tersebut secara berimbang. Hasil rincian 
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penilaian pembobotan setiap KPI pada KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang melalui perspektif dalam Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif Keanggotaan 

Sistem dalam perspektif keanggotaan dapat memberikan informasi mengenai 

kualitas pelayanan yang diberikan KUD ‘KARANGPLOSO’ kepada 

anggotanya serta memberikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan 

anggota, sesuai dengan sasaran strategi yang telah ditetapkan yaitu tujuan 

utama koperasi itu sendiri yang ingin mengembangkan kesejahteraan 

anggotanya. Berikut Key Performance Indicator (KPI) untuk mendukung 

sasaran strategi ini ditunjukkan dalam tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Key Performance Indicator (KPI) 

Perspekif Keanggotaan 

 

Indikator  
No.  

Kinerja 

 
Bobot 

 

Alasan 
Pembobotan 

 

 
Pengukuran 

1. 
 
 

 

Rasio 
Anggota yang 
Dilayani 
 
 

3% Indikator ini mampu 
menunjukkan seberapa 
jauh pelayanan koperasi 
terhadap anggotanya. 
Dengan demikian 
diketahui kepuasan 
anggota atas pelayanan 
tersebut. 
 

  
 
 

 Jumlah Anggota Terlayani  

Total Anggota 
x 100% 

 

3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Persentase 
Anggota Aktif 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini 
menggambarkan 
seberapa besar anggota 
aktif yang ada di 
koperasi. Semakin 
tinggi tingkat anggota 
aktif, maka semakin 
tinggi partisipasi 
anggota dalam koperasi. 
 

∑ Anggota Aktif 

Total Anggota 
x 100% 
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3. Tingkat 
Pertumbuhan 
Sisa Hasil 
Usaha (SHU) 
 

3% Indikator ini dapat 
digunakan sebagai salah 
satu tolok ukur 
keberhasilan kinerja 
koperasi karena 
semakin tinggi SHU 
yang dihasilkan, maka 
secara tidak langsung 
mampu 
merepresentasikan 
kepuasan anggota yang 
menerimanya. 
 

 
 
 
 

 Pertumbuhan SHU 

Total SHU 
x 100% 

 

4. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tingkat 
Perolehan 
Anggota Baru 
(Akuisisi 
Anggota) 
 
 
 
 

 1% Indikator ini secara 
tidak langsung akan 
mempengaruhi tingkat 
modal, pendapatan, dan 
perolehan SHU yang 
akan diterima koperasi. 
Semakin bertambahnya 
anggota maka akan 
meningkatkan jumlah 
modal, pendapatan, dan 
SHU koperasi. 
 

 
 
 
 

 Perolehan Anggota Baru 

Total Anggota 
x 100% 

 
 
 
 

5. 
 
 

 
 

Kemampuan 
Mempertahan- 
Kan Anggota 
Lama (Retensi 
Anggota) 
 

1% Indikator ini mampu 
menunjukkan jika 
koperasi mampu 
mempertahankan 
anggotanya dengan 
baik, maka secara tidak 
langsung mencerminkan 
jika operasional atau 
kinerja koperasi sudah 
baik pula. 
 

 
 
 

 Total  Anggota 
(Tahun Ini) 

Total Anggota Lama 
(Tahun Lalu) 

x 100% 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

2. Perspektif Keuangan 

Sistem dalam perspektif keuangan dapat memberikan informasi mengenai 

data-data yang dibutuhkan untuk memenuhi target keuangan koperasi, sesuai 

dengan sasaran strategi yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan perolehan 

pendapatan dari hasil penjualan dan pelayanan jasanya. Berikut Key 

Performance Indicator (KPI) untuk mendukung sasaran strategi ini 

ditunjukkan dalam tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 
Key Performance Indicator (KPI) 

Perspekif Keuangan 

Indikator No. 
Kinerja 

Bobot Alasan 
Pembobotan 

Pengukuran 

1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tingkat 
Permodalan 
Koperasi 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini digunakan 
untuk mengetahui 
tingkat permodalan 
koperasi tiap tahunnya. 
Dengan demikian dapat 
diketahui fluktuasi 
modal apakah 
mengalami kenaikan 
atau penurunan. 
 

 Pertumbuhan Modal 

Modal Tahun Lalu 
x 100% 

 
 
 
 

2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat 
Pendapatan 
Koperasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Indikator ini digunakan 
untuk mengetahui 
seberapa besar 
pendapatan yang 
diperoleh koperasi tiap 
tahunnya. Semakin 
tinggi tingkat 
pendapatan koperasi, 
maka bisa dikatakan 
jika kinerja koperasi 
semakin baik. 
 

Pertumbuhan 
Pendapatan 

Pendapatan Tahun Lalu 
x 100% 

 
 
 
 
 

3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasio 
Likuiditas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini 
menunjukkan 
kemampuan koperasi 
dalam melunasi hutang-
hutang jangka 
pendeknya. Dengan 
demikian, semakin 
tinggi rasio likuiditas 
koperasi, maka kinerja 
koperasi akan semakin 
baik. 
 

 
 
 
 
 

Total Aktiva Lancar 

Total Kewajiban Lancar 
x 100% 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasio 
Solvabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator menunjukkan 
kemampuan koperasi 
untuk melunasi hutang-
hutang baik jangka 
pendek maupun jangka 
panjangnya. Dengan 
demikian, semakin 
tinggi rasio solvabilitas 
koperasi, maka kinerja 
koperasi akan semakin 
baik. 

 
 

Total Aktiva 

Total Kewajiban 
x 100% 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rasio 
Rentabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini 
menunjukkan seberapa 
jauh modal yang 
dimiliki koperasi dapat 
menghasilkan laba, 
yang dalam konteks ini 
adalah SHU. Dengan 
demikian, semakin 
tinggi rasio rentabilitas 
koperasi, maka kinerja 
koperasi akan semakin 
baik karena mampu 
menghasilkan SHU 
yang tinggi. 
 

 
 
 

SHU 

Total Aktiva 
x 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Sekunder yang  Diolah, 2010 

3. Perspektif Bisnis Internal 

Sistem dalam perspektif bisnis internal dapat memberikan informasi mengenai 

proses pengembangan usaha yang dilakukan koperasi baik dari pengembangan 

unit usaha maupun pengembangan hubungan keluar berupa hubungan 

kemitraan, sesuai dengan sasaran strategi yang telah ditetapkan yaitu 

mengembangkan kegiatan usaha koperasi yang pada akhirnya akan menaikkan 

modal dan pendapatan koperasi. Berikut Key Performance Indicator (KPI) 

untuk mendukung sasaran strategi ini ditunjukkan dalam tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
Key Performance Indicator (KPI) 

Perspekif Bisnis Internal 

Indikator No. 
Kinerja 

Bobot Alasan Pembobotan Pengukuran 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hubungan 
Kemitraan 
yang Terjalin 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini 
menggambarkan 
seberapa banyak mitra 
usaha yang berhasil 
menjalin hubungan 
kerjasama dengan 
koperasi serta 
bagaimana bentuk 
kerjasama yang terjalin. 
Semakin banyak mitra 

(a) Kemampuan Mempertahankan 
      Mitra Usaha Baru 

 

Mitra Usaha  yg Sama 
dr Tahun Lalu 

Total Mitra Usaha Lama 

x 100% 

 
(b) Kemampuan Menjalin 
     Mitra Usaha Baru 
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usaha yang ada serta 
semakin baik hubungan 
yang terjalin, maka 
semakin baik prospek 
usaha koperasi 
kedepannya. 
 

Mitra Usaha  Baru 

Total Mitra Usaha Lama 
x 100% 

 
(c) Tingkat Kehilangan Mitra Usaha    
     Lama 

Mitra Usaha  yg Keluar 

Total Mitra Usaha Lama 
x 100% 

 
Penilaian atas Hubungan Kemitraan: 

 

[ % (a) + % (b) - % (c)]  
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pengembangan 
Unit Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini 
menunjukkan seberapa 
banyak unit usaha dan 
usaha rintisan yang 
berhasil dinaungi oleh 
koperasi. Semakin 
banyak unit usaha yang 
tersedia, maka akan 
memberikan variasi 
pelayanan kepada 
anggota/masyarakat, 
sehingga pada akhirnya 
dapat meningkatkan 
kepuasan anggota/ 
masyarakat yang 
menggunakan 
jasa/produknya. 
 

Diukur dari perkembangan yang terjadi 
pada unit usaha KUD 
‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 
Malang selama kurun waktu tahun 
2007 s/d 2009 dengan kriteria 
penilaian: 
 

Kriteria Skor 
Penambahan Unit Usaha 100% 
Unit Usaha Tetap 
(Ada program rintisan) 

 

75% 

Unit Usaha Tetap 
(Tidak ada program rintisan) 

 

50% 

Pengurangan Unit Usaha 0% 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tingkat 
Ketersediaan 
Informasi 
Strategis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini bermanfaat 
karena dengan 
tersedianya informasi 
strategis bagi pihak 
internal maupun pihak 
eksternal koperasi, 
maka dapat dikatakan 
bahwa koperasi tersebut 
bersifat transparan, juga 
sebagai sarana 
pemasaran layanan 
koperasi sehingga 
mampu menjaring 
anggota dan mitra usaha 
baru. 
 

Diukur dari seberapa jauh KUD 
‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 
Malang dalam menyediakan informasi 
strategisnya baik bagi pihak internal 
maupun pihak eksternal koperasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 
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4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Sistem dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat memberikan 

informasi mengenai usaha peningkatan keahlian dan profesionalisme SDM-

nya, sesuai dengan sasaran strategi yang telah ditetapkan yaitu menjadikan 

anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang memiliki kapabilitas, keahlian, dan profesionalisme yang 

tinggi. Berikut Key Performance Indicator (KPI) untuk mendukung sasaran 

strategi ini ditunjukkan dalam tabel 4.10. 

Tabel 4.10 
Key Performance Indicator (KPI) 

Perspekif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Indikator No. 
Kinerja 

Bobot Alasan 
Pembobotan Pengukuran 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alokasi Dana 
Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini 
menunjukkan dengan 
dialokasikannya dana 
pendidikan dari 
perolehan SHU, maka 
koperasi yang 
bersangkutan sudah 
sadar akan pentingya 
pendidikan bagi para 
anggota dan 
karyawannya. 
 

  
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat 
Pelaksanaan 
Program 
Pendidikan & 
Pembinaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini mampu 
meningkatkan 
kapabilitas dan 
profesionalisme 
karyawan sehingga 
pada akhirnya 
berpengaruh terhadap 
kinerja koperasi. 
 
 
 
 
 
 
 

Diukur dari frekuensi diadakannya 
program pendidikan & pembinaan oleh 
KUD ‘KARANGPLOSO’ baik dari 
koperasi sendiri maupun hasil 
kerjasama pihak eksternal (mitra 
usaha) selama kurun waktu tahun 2007 
s/d 2009 dengan kriteria penilaian: 
 

Kriteria Skor 
> 10 Kali 100% 
7 – 10 Kali 75% 
6 Kali 50% 
3 – 5 Kali 25% 
< 3 Kali atau Tidak Pernah 0% 
   

 5% x SHU Koperasi 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ketepatan 
Waktu 
Pelaksanaan 
RAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Indikator ini 
mencerminkan jika 
suatu koperasi mampu 
melaksanakan RAT 
tepat waktu, maka dapat 
dikatakan koperasi 
tersebut sudah 
memenuhi  prinsip-
prinsip koperasi. 
 
 
 
 

Diukur dari waktu pelaksanaan RAT 
KUD ‘KARANGPLOSO’ selama 
kurun waktu tahun 2007 s/d 2009, 
dengan batas waktu 3 bulan setelah 
tutup buku dengan kriteria penilaian: 
 

Kriteria Skor 
< Maret 100% 
April – Mei  75% 
Juni – Juli  50% 
> Juli atau Tidak Ada RAT 25% 

 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rasio 
Kehadiran 
Anggota 
dalam RAT 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini 
menunjukkan seberapa 
besar tingkat kepatuhan 
anggota terhadap 
pelaksanaan RAT. 
Tanpa kehadiran 
anggota yang 
mencukupi, maka RAT 
tidak dapat 
dilaksanakan. 
 

∑ Anggota yg Hadir 

∑ Anggota yg Diundang 
x 100% 

 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tingkat 
Kehadiran 
Kerja 
Karyawan 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator ini berfungsi 
sebagai tolok ukur 
dalam mengevaluasi 
tingkat kepatuhan dan 
kinerja karyawan. 
Indikator ini juga 
berdampak pada 
kualitas pelayanan 
kepada anggota. 
 

Diukur dari daftar hadir/absensi 
karyawan selama kurun waktu tahun 
2007 s/d 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

4.4. Analisis Kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

4.4.1. Analisis Kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  dalam 

Perspektif Balanced Scorecard 

Analisis terhadap kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dengan menggunakan Balanced Scorecard digunakan untuk mengetahui kinerja 

secara menyeluruh dari keempat perspektif yang digunakan. Uraian analisis 
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kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dalam masing-masing 

perspektif diuraikan sebagai berikut: 

1. Perspektif Keanggotaan 

Pada perspektif keanggotaan, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio 

Anggota yang Dilayani, Persentase Anggota Aktif, Tingkat Pertumbuhan 

SHU, Tingkat Perolehan Anggota Baru (Akuisisi Anggota), dan Kemampuan 

Mempertahankan Anggota Lama (Retensi Anggota). 

a. Rasio Anggota yang Dilayani 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar persentase anggota yang 

berhasil dilayani dari total anggota yang dimilikinya. Berikut akan 

disajikan perhitungan rasio anggota yang dilayani KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mulai tahun 2007 – 2009 pada 

tabel 4.11. 

Tabel 4.11 
Perhitungan Rasio Anggota yang Dilayani 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

2007 2008 2009 

Kegiatan 
Usaha 

∑ 
Anggota  

yang 
Dilayani 

∑ 
Anggota 

% 

∑ 
Anggota 

yang 
Dilayani 

∑ 
Anggota 

% 

∑ 
Anggota 

yang 
Dilayani 

∑ 
Anggota 

% 

Simpan 
Pinjam 

778 1,078 72% 788 1,135 69% 710 1,144 62% 

Sapi Perah 578 578 100% 449 449 100% 475 475 100% 

Pertanian 43 klp 43 klp 100% 38 klp 38 klp 100% 38 klp 38 klp 100% 

RMU 75 75 100% 70 70 100% 70 70 100% 

Jasa 12,808 12,808 100% 13,012 13,012 100% 10,672 10,672 100% 
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Pertokoan 375 375 100% 375 375 100% 375 375 100% 

% Rata-Rata 
Anggota 
Terlayani 

95% 95% 94% 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, rasio anggota yang berhasil dilayani KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang menunjukkan hasil yang cukup 

maksimal. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, koperasi 

berhasil merealisasikan pelayanan kepada anggotanya sebesar 95% pada 

tahun 2007 dan 2008, serta 94% pada tahun 2009. Dengan demikian, jika 

dilihat dari tolok ukur indikator ini, kinerja koperasi dalam hal pemberian 

layanan kepada anggotanya tergolong baik.   

b. Persentase Anggota Aktif 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui persentase anggota aktif yang merupakan 

keterlibatan mental dan emosional dari anggota koperasi dalam 

memberikan inisiatif dan berkreatif terhadap kegiatan yang dilakukan 

koperasi dalam rangka mencapai tujuan koperasi. Partisipasi anggota yang 

menggambarkan anggota aktif dapat menimbulkan rangkaian kegiatan 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota 

maupun sebagai pemilik koperasi. Sedangkan kurangnya partisipasi 

anggota akan mengakibatkan kemiskinan ide-ide dari anggota yang pada 

akhirnya akan dapat menghambat perkembangan koperasi. Berikut akan 
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disajikan perhitungan persentase anggota aktif pada KUD 

‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 
Perhitungan Persentase Anggota Aktif 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Tahun 
Jumlah 
Anggota 

Aktif 

Total 
Anggota 

Persentase 
Anggota 

Aktif 

Growth 
(%) 

2007 2,545 3,973 64.06% - 

2008 2,585 4,073 63.47% -0.59% 

2009 2,585 4,073 63.47% 0% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, prosentase anggota yang aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan operasional KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dari 

total anggota yang ada adalah cenderung mengalami penurunan. Salah 

satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan prosentase anggota 

aktif tersebut adalah tidak seimbangnya peningkatan jumlah anggota aktif 

dengan jumlah perolehan anggota yang berhasil ditarik KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang selama kurun waktu tersebut. Hal 

tersebut dapat dibuktikan, yaitu dengan perolehan anggota baru sebanyak 

100 orang pada tahun 2008 (tabel 4.14) jumlah anggota aktif yang 

bertambah hanya sebanyak 40 orang saja sehingga sangat wajar jika 

prosentase anggota aktif akan cenderung mengalami penurunan. Hasil 

perhitungan atas prosentase anggota aktif dari tahun 2007 s/d tahun 2009 

tersebut tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan yaitu 
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prosentase anggota aktif harus 75% dari total anggota yang ada. Dengan 

demikian jika diukur dari anggota aktifnya kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang belum maksimal. 

c. Tingkat Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui tingkat perolehan dan pertumbuhan SHU 

setiap tahunnya. Berikut akan disajikan perhitungan tingkat pertumbuhan 

SHU KUD ‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 
Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

(dalam Rupiah) 
 

Tahun SHU 
Pertumbuhan 

SHU 

Tingkat 
Pertumbuhan 

SHU (%) 

Growth 
(%) 

2007 90,135,405 5,454,549 6.44% - 

2008 92,671,725 2,536,320 2.81% -3.63% 

2009 105,546,386 12,874,661 13.89% 11.08% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, SHU yang diperoleh KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 

2007 perolehan SHU meningkat 6.44% atau sebesar Rp 5,454,549 dan 

meningkat 2.81% atau sebesar Rp 2,536,320  dari tahun sebelumnya. 

Walaupun mengalami sedikit penurunan pertumbuhan SHU pada tahun 

2008, pada tahun 2009 KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

berhasil menaikkan perolehan SHU-nya sebesar Rp 12,874,661 atau 
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meningkat 13.89% dari tahun 2008. Peningkatan SHU tersebut terjadi 

seiring pertumbuhan pendapatan atas barang dan jasa yang cukup 

signifikan yang berhasil diperoleh KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang. Semakin besar jumlah pendapatan koperasi maka peluang untuk 

memperoleh SHU yang tinggi akan semakin besar pula. Atas peningkatan 

perolehan SHU yang didapatkan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang diharapkan mampu berimplikasi pada kesejahteraan dan kepuasan 

anggotanya sesuai dengan tujuan koperasi. 

d. Tingkat Perolehan Anggota Baru (Akuisisi Anggota) 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan koperasi dalam 

memperoleh anggota baru. Berikut akan disajikan perhitungan tingkat 

perolehan anggota baru (akuisisi anggota) KUD ‘KARANGPLOSO’ 

mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 
Perhitungan Tingkat Perolehan Anggota Baru (Akuisisi Anggota) 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Tahun 
Total 

Anggota 

Perolehan 
Anggota 

Baru 

Tingkat 
Perolehan 

Anggota (%) 

Growth 
(%) 

2007 3,973 0 0% - 

2008 4,073 100 2.52% 2.52% 

2009 4,073  0  0% -2.52%  
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, jumlah anggota yang ada di KUD 
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‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mengalami peningkatan pada 

tahun 2008 yaitu sebanyak 100 orang atau mengalami peningkatan sebesar 

2.52% dari total anggota yang ada pada tahun 2007. Sedangkan, pada 

tahun 2007 dan 2009 tidak dijumpai adanya fluktuasi jumlah anggota dari 

tahun sebelumnya, dalam artian jumlah anggota KUD ,KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang stagnan pada angka 3,973 dari tahun 2006 ke tahun 

2007 dan 4,073 dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hasil tersebut sangat jauh 

dari target yang telah ditetapkan yaitu tumbuh sebesar 10%. Dengan 

demikian, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang masih harus  

berupaya untuk menjaring anggota baru. Upaya tersebut dapat berupa 

melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya koperasi dan memberikan 

motivasi kepada calon-calon anggota baru agar tertarik menjadi anggota 

koperasi sehingga terjadi peningkatan jumah anggota. 

e. Kemampuan Mempertahankan Anggota Lama (Retensi Anggota) 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui kemampuannya mempertahankan 

anggota dalam menjaga keutuhan anggota agar tetap menjadi anggota 

selamanya. Berikut akan disajikan perhitungan kemampuan KUD 

‘KARANGPLOSO’ dalam mempertahankan anggota lamanya mulai tahun 

2007 – 2009 pada tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 
Perhitungan Kemampuan Mempertahankan Anggota Lama (Retensi Anggota) 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Tahun 
Total 

Anggota 
Lama 

Total 
Anggota 

Kemampuan 
Mempertahan-
kan Anggota 
Lama (%) 

Growth 
(%) 

2007 3,973 3,973 100% - 

2008 3,973 4,073 102.52% 2.52% 

2009 4,073  4,073  100% -2.52%  
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

mampu mempertahankan anggotanya dengan baik. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan tidak adanya anggota yang keluar selama kurun waktu 

tahun 2007 s/d 2009. Bahkan pada tahun 2008, KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang mampu menjaring anggota baru sebesar 100 orang 

atau sebesar 2.52% sehingga kemampuan koperasi dalam 

mempertahankan anggotanya meningkat menjadi 102.52% dari tahun 

2007. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun waktu tersebut, KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu memberikan pelayanan 

yang baik bagi anggotanya sehingga para anggota merasa puas atas kinerja 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. Dari hasil yang diperoleh 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mempertahankan 

anggotanya kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

tergolong sangat baik. 
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2. Perspektif Keuangan 

Pada perspektif keuangan, indikator kinerja yang digunakan adalah Tingkat 

Permodalan Koperasi, Tingkat Pendapatan Koperasi, Rasio Likuiditas, Rasio 

Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas. 

a. Tingkat Permodalan Koperasi 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan modal, 

yaitu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (modal luar) tiap 

tahunnya. Berikut akan disajikan perhitungan rasio permodalan  KUD 

‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 
Perhitungan Tingkat Permodalan Koperasi 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

(dalam Rupiah) 
 

Tahun Modal Pertumbuhan 
Modal 

Tingkat 
Pertumbuhan 

Modal (%) 

Growth 
(%) 

2007 1,895,581,486 389,925,607 25.90% - 

2008 2,048,792,660 153,211,174 8.08% -17.82% 

2009 2,332,714,310 283,921,650 13.86% 5.78% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, tingkat permodalan KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang memang mengalami kenaikan yaitu dari Rp 

1,895,581,486 (tahun 2007), Rp 2,048,792,660 (tahun 2008), dan Rp 

2,332,714,310 (tahun 2009). Namun, jika dilihat dari tingkat prosentase 

pertambahan modalnya, modal KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 
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Malang tergolong mengalami penurunan pada tahun 2008 dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2009. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada 

tahun 2008, dimana pertambahan modal KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang mengalami penurunan mencapai 17.82% dari 27.06% 

pada tahun 2007 menjadi 8.34%. Salah satu faktor yang menyebabkan hal 

ini adalah menurunnya dana cadangan khusus yang merupakan salah satu 

sumber modal sendiri  koperasi dari tahun 2007. Sedangkan pada tahun 

2009 KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu menaikkan 

dana cadangan khususnya sehingga meningkatkan prosentase 

pertumbuhan modal sebesar dari 8.34% pada tahun 2008 menjadi 13.86%. 

Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dalam hal permodalan cukup baik karena mampu 

mencapai target pada tahun 2007 dan 2009 walaupun target masih belum 

bisa dipenuhi pada tahun 2008. 

b. Tingkat Pendapatan Koperasi 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui bagaimana tingkat perolehan pendapatan 

koperasi tiap tahunnya. Berikut akan disajikan perhitungan tingkat 

perolehan pendapatan yang diterima  KUD ‘KARANGPLOSO’ mulai 

tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 
Rasio Tingkat Pendapatan Koperasi 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

(dalam Rupiah) 
 

Tahun Pendapatan Pertumbuhan 
Pendapatan 

Tingkat 
Pertumbuhan 
Pendapatan 

(%) 

Growth 
(%) 

2007 10,291,853,945 1,194,486,547 13.13% - 

2008 12,761,988,534 2,470,134,589 24.00% 10.87% 

2009 16,252,873,908 3,490,885,374 27.35% 3.35% 
Sumber: Data Sekunder yang  Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, tingkat pendapatan KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 

Rp 10,291,853,945 (tahun 2007), Rp 12,761,988,534 (tahun 2008), dan Rp 

16,252,873,908 (tahun 2009). Tidak seperti pada indikator permodalan 

koperasi sebelumnya yang mengalami pertumbuhan modal namun 

mengalami penurunan pertambahan modal tiap tahunnya, tingkat 

pendapatan yang diperoleh KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

mengalami kenaikan pertumbuhan pendapatan juga mengalami kenaikan 

pertambahan pendapatan yang dapat dilihat dari tabel di atas. Prosentase 

kenaikan pertambahan pendapatan terbaik terjadi pada tahun 2009, yaitu 

sebesar 27.35%  dari jumlah pendapatan Rp  12,761,988,534 (tahun 2008) 

menjadi Rp 16,252,873,908 (tahun 2009). Hasil pencapaian ini 

menunjukkan bahwa selama periode tersebut kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dalam menghasilkan pendapatan 
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sangat baik karena mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

c. Rasio Likuiditas 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui kemampuan keuangan unit 

usaha/organisasinya dalam membayar hutang-hutang jangka pendek 

(maksimal satu tahun) dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki. Berikut 

akan disajikan perhitungan rasio likuiditas KUD ‘KARANGPLOSO’ 

mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 
Perhitungan Rasio Likuiditas 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

(dalam Rupiah) 
 

Aktiva Kewajiban Rasio Growth 
Tahun 

Lancar Lancar Likuiditas (%) 

2007 11,761,431,765 8,931,277,124 132% - 

2008 12,813,923,506 9,903,193,776 129% -3% 

2009 13,046,628,536 9,914,103,065 132% 3% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, rasio likuiditas KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang tidak begitu menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Hanya 

saja pada tahun 2008 kemampuan koperasi dalam melunasi hutang-hutang 

jangka pendeknya mengalami penurunan sebesar 3% dari 132% pada 

tahun 2007 menjadi 129% pada tahun 2008. Namun demikian, KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang berhasil menaikkan kembali rasio 
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likuiditasnya sebesar 3% menjadi 132% yang terjadi pada tahun 2009. Jika 

ditinjau dari target rasio likuiditas yang telah ditetapkan yaitu minimal 

sebesar 125%, maka ketiga hasil analisis rasio likuiditas di atas sudah 

memenuhi target yang ada. Hasil pencapaian tersebut dikarenakan lebih 

kecilnya pemakaian biaya (hutang) sehingga tidak sampai melebihi aktiva 

lancar yang dimiliki. Dengan demikian, dalam hal pemenuhan hutang-

hutang jangka pendeknya KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

memiliki kinerja yang baik. 

d. Rasio Solvabilitas 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui kemampuan unit usahanya dalam 

membayar semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun  

hutang jangka panjang. Berikut akan disajikan perhitungan rasio 

solvabilitas KUD ‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 

4.19. 

Tabel 4.19 
Perhitungan Rasio Solvabilitas 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

(dalam Rupiah) 
 

Total Total Rasio Growth 
Tahun 

Aktiva Kewajiban Solvabilitas (%) 

2007 13,101,875,348 11,206,293,862 117% - 

2008 14,130,999,669 12,082,207,009 117% 0% 

2009 14,319,642,119 12,166,732,633 118% 1% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, rasio solvabilitas KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang tidak begitu menunjukkan perubahan yang cukup 

berarti. Artinya, hampir ditiap tahunnya rasio solvabilitas KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang masih tetap sama yaitu berkisar 

antara 117% dan 118%. Berdasarkan target yang telah ditetapkan atas 

rasio solvabilitas pada KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang yaitu 

sebesar 110%, maka perolehan hasil perhitungan rasio solvabilitas di atas 

sudah memenuhi target. Hasil pencapaian ini dikarenakan aktiva yang 

dimiliki masih melebihi seluruh hutangnya sehingga KUD masih mampu 

untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau bisa dikatakan 

solvabel dalam memenuhi keuangannya apabila KUD tersebut dilikuidasi. 

Dengan pencapaian atas target tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 

selama periode 2007 s/d 2009 KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik sehingga 

tidak ada hutang-hutang yang menjadi tanggungan KUD.   

e. Rasio Rentabilitas 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui kemampuan unit usaha/organisasinya 

dalam menghasilkan laba (dalam hal ini adalah SHU) selama periode 

tertentu. Berikut akan disajikan perhitungan rasio rentabilitas KUD 

‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.20. 

 



 114 

Tabel 4.20 
Perhitungan Rasio Rentabilitas 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

(dalam Rupiah) 
 

Total Rasio Growth 
Tahun SHU 

Aktiva Rentabilitas (%) 

2007 90,135,405 13,101,875,348 0.69% - 

2008 92,671,725 14,130,999,669 0.66% -0.03% 

2009 105,546,386 14,319,642,119 0.74% 0.08% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, rasio rentabilitas KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2009. Pada tahun 2007 rasio 

rentabilitas KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang adalah 0.69% 

dan mengalami penurunan sebesar 0.03% menjadi 0.66% pada tahun 

2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 rasio rentabilitas mengalami kenaikan 

sebesar 0.08%  menjadi 0.74%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan total 

aktiva yang dimiliki, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

mampu menghasilkan peningkatan SHU yang cukup signifikan. Akan 

tetapi, hasil yang diperoleh atas perhitungan analisis rasio tersebut tidak 

memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1%. Dengan 

demikian, masih perlu dilakukan perbaikan kinerja sehingga pada tahun-

tahun berikutnya KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu 

mencapai target. 
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3. Perspektif Bisnis Internal 

Pada perspektif bisnis internal, indikator kinerja yang digunakan adalah 

Hubungan Kemitraan yang Terjalin, Pengembangan Unit Usaha, dan 

Ketersediaan Informasi Strategis. 

a. Hubungan Kemitraan yang Terjalin 

Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui bagaimana 

hubungan kerjasama yang terjalin antara KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dengan para jumlah mitra usahanya. Dengan menjalin 

hubungan kemitraan maka akan mendukung keberlanjutan program-

program usaha koperasi, sehingga mampu menjadikan koperasi yang 

semakin berkembang. Berikut akan disajikan para mitra usaha KUD 

‘KARANGPLOSO’ dan bentuk kerjasama yang terjalin mulai tahun 2007 

– 2009 pada tabel 4.21. 

Tabel 4.21 
Bentuk Kerjasama dan Mitra Usaha  

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Mitra Usaha 2007 2008 2009 Bentuk Kerjasama 

PT. Nestle Indonesia √ √ √ Penjualan Susu Segar 
PT. Bogasari √ √ √ Pengadaan Wheat Pollard 
Dolog Sub Divre V √ √   Pengadaan Gabah dan Beras 
PLN √ √   
PUSKUD     √ 
Bank Bukopin Cab. 
Malang 

    √ 
Pembayaran Rekening Listrik 

Bank Mandiri   √ √ 
Program KKP-E dan Pengadaan 
Pangan 

Bank Jatim √ √ √ Program Agrobis 
Bank BRI √     
Bank BNI √     

Program Pendanaan 

PG. Kebon Agung 
Malang 

√ √ √ Penggilingan Tebu Rakyat 
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Pembinaan Program Pangan, dll  Pemerintah Kabupaten 
Malang 

√ √   

Kementrian Koperasi & 
PKM 

    √ 
Program Pengadaan Sampah Menjadi 
Pupuk Organik 

PT. ACR √ √ √ 
PT. GCS   √ √ 

Pengadaan Pupuk Bersubsidi 

Himikarta √     Distribusi Pupuk 
Tim 5   √ √ Pengadaan Pupuk Untuk Tebu Rakyat 
Universitas Brawijaya 
Malang 

    √ 
Program Bantuan Hibah Colling Unit 
Dari Dinas Koperasi Propinsi Jatim 

Jumlah Mitra Usaha  
 11 
Unit 

11 
Unit 

12 
Unit 

Jumlah Mitra Usaha 
yang Sama dari Tahun 
Sebelumnya 

7 
Unit 

8 
Unit 

8 
Unit 

Jumlah Mitra Usaha 
yang Bergabung 

4 
Unit 

3 
Unit 

4 
Unit 

Jumlah Mitra Usaha 
yang Memutuskan 
Kerjasama 

 3 
Unit 

3 
Unit 

3 
Unit 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh sub indikator penilaian untuk 

menilai kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang.dalam 

menjalin hubungan dengan para mitra usahanya, yaitu Kemampuan 

Mempertahankan Mitra Usaha Lama, Kemampuan Menjalin Mitra Usaha 

Baru, dan Tingkat Kehilangan Anggota Lama. Berikut akan disajikan 

perhitungan untuk masing-masing sub indikator tersebut pada tabel 4.22.  

Tabel 4.22 
Penilaian atas Hubungan Kemitraan 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

Tahun 
Kriteria Penilaian 

2007 2008 2009 

Kemampuan 
Mempertahankan 
Mitra Usaha Lama 

7 
Unit 

70% 
8 

Unit 
72.73% 

8 
Unit 

72.73% 
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Kemampuan Menjalin 
Mitra Usaha Baru 

4 
Unit 

40% 
3 

Unit 
27.27% 

4 
Unit 

36.36% 

Tingkat Kehilangan 
Mitra Usaha Lama 

3 
Unit 

30% 
3 

Unit 
27.27% 

3 
Unit 

27.27% 

     Penilaian atas    
     Hubungan  
     Kemitraan 

80% 72.73% 81.82% 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

berhasil melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa mitra usaha guna 

mendukung keberlanjutan program-program usahanya. Dalam hal  

mempertahankan mitra usaha lamanya KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang tergolong cukup baik. Hal ini terbukti dari cukup 

banyaknya mitra usaha yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2007 KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu 

mempertahankan mitra usahanya hingga 70% atau sebanyak 7 unit mitra 

usaha dari tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam mempertahankan mitra usahanya terbukti 

dimasing-masing tahun mencapai 72.73% atau sebanyak 8 unit mitra 

usaha. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu menjalin hubungan baik 

dengan para mitra usahanya serta mampu memberikan kepercayaan 

kepada para mitra usahanya atas prospek kerja jika menjadi partner 

kerjanya. Salah satu mitra setia KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 
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Malang adalah PT. Nestle Indonesia atas kerjasama penjualan susu segar, 

PT. Bogasari atas pengadaan wheat pollard, serta PG. Kebon Agung 

Malang atas usaha penggilingan tebu rakyat. Diharapkan dengan semakin 

banyaknya para mitra usaha yang masih terjalin, maka pendapatan KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang akan semakin tinggi. 

Ditinjau dari kemampuannya menjaring mitra usaha baru, kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang tergolong cukup baik. Hal ini 

terbukti dengan masih cukup banyaknya jumlah mitra usaha baru yang 

melakukan kontrak kerjasama dengannya dengan jumlah rata-rata tiap 

tahunnya sebanyak 3 – 4 unit mitra usaha baru. 

Sedangkan jika ditinjau dari tingkat pemutusan hubungan kerjasama dari 

mitra usaha lamanya, selama kurun waktu tahun 2007 – 2009 jumlahnya 

masih seimbang dengan jumlah mitra usaha yang masuk, yaitu sekitar 3 

unit saja. Dengan Demikian, hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap 

kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang karena tergantikan 

oleh mitra usaha baru yang masuk. 

Kesimpulannya, dari ketiga kriteria penilaian atas hubungan kemitraan 

yang terjalin dengan para mitra usahanya,  kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang masih tergolong cukup baik. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil perhitungan pada tabel 4.22 di atas yang 

menunjukkan bahwa hubungan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang mampu menjaga hubungan kemitraan dengan prosentase 

pencapaian sebesar 80% pada tahun 2007, 72.73% pada tahun 2008, dan 
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81.82% pada tahun 2009 dari target 100% yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan menjalinnya hubungan kemitraan yang baik tersebut 

diharapkan mampu secara aktif memberikan dorongan pertumbuhan dan 

iklim usaha yang positif, serta arahan dan informasi yang diperlukan 

sehingga diharapkan mampu mempertahankan kelestarian dan 

keharomonisan program kemitraan yang telah terjalin.  

b. Pengembangan Unit Usaha 

Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana 

perkembangan unit usaha yang dinaungi KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang. Dalam menilai indikator ini, terciptanya unit usaha 

baru bukanlah menjadi target utama KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang karena membutuhkan banyak pertimbangan di segala bidang. 

Akan tetapi menciptakan terobosan-terobosan atau inovasi dari masing-

masing unit usaha yang tercermin dari program rintisan baru merupakan 

target yang harus dicapai oleh KUD.  Berikut merupakan  unit usaha yang 

berhasil dinaungi KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mulai 

tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.23. 

Tabel 4.23 
Jumlah Unit Usaha 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Unit Usaha 2007 2008 2009 

Simpan Pinjam √ √ √ 
Sapi Perah √ √ √ 
Pertanian √ √ √ 
RMU √ √ √ 
Jasa √ √ √ 
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Pertokoan √ √ √ 

Jumlah Unit Usaha 6 Unit 6 Unit 6 Unit 

     Program Rintisan 
- Agribisnis (Unit Sapi Perah) 

 
- 

 
1 Unit 

 
- 

     Skor Penilaian 50% 75% 50% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Tabel 4.24 
Kriteria Penilaian atas Pengembangan Unit Usaha 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

Kriteria Penilaian Skor 

Tercipta Unit Usaha Baru 100% 

Unit Usaha Tetap 
(Ada Program Rintisan) 

75% 

Unit Usaha Tetap 
(Tidak Ada Program Rintisan) 

50% 

Kehilangan Unit Usaha 0% 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, jumlah unit usaha KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang masih tetap sama yaitu terdiri dari enam unit usaha. 

Namun berdasarkan target yang tetap ditetapkan, penambahan unit usaha 

bukanlah target utama yang ingin dicapai KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang. Melainkan bagaimana dari tiap unit usaha tersebut 

dapat melahirkan program rintisan baru yang pada akhirnya mampu 

mendatangkan keuntungan bagi KUD. Berdasarkan tabel di atas,  pada 

tahun 2008, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang berhasil 

melakukan ekspansi atas satu unit usahanya, yaitu dengan 

mengembangkan satu program rintisan  dari unit sapi perah yang disebut 

program agribisnis. Program Agribisnis merupakan program pembesaran 
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pedet yang dananya diperoleh dari Kementrian Koperasi Republik 

Indonesia melalui APBD Jatim sebesar Rp 200.000.000. Dengan 

dilahirkannya satu program rintisan tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan KUD, mengingat unit usaha sapi perah 

merupakan unit usaha andalan yang menghasilkan omzet terbesar bagi 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. Dari laporan akhir tahun 

koperasi pada tahun 2009, diketahui bahwa dari program rintisan ini sudah 

diperoleh keuntungan sebesar Rp 5,000,000 dan direncanakan akan terus 

meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Atas pencapaian ini, berdasarkan 

tabel 4.24 kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

mendapatkan skor 75% pada tahun 2008 karena mampu melahirkan 

program rintisan baru serta skor 50% pada tahun 2007 dan 2009 karena 

masih tetap beroperasi pada jumlah unit usaha yang sama. 

c. Tingkat Ketersediaan Informasi Strategis 

Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana  

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dalam menyediakan 

informasi strategisnya bagi pihak internal maupun ekternal koperasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mujib selaku 

sekretaris KUD, berikut akan disajikan tingkat ketersediaan informasi 

strategis KUD ‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 

4.25. 
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Tabel 4.25 
Tingkat Ketersediaan Informasi Strategis 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

 

Tahun Tingkat Ketersediaan 
Informasi Strategis 

2007 85% 

2008 85% 

2009 90% 
Sumber: KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, dalam hal penyediaan informasi kepada pihak-pihak 

internal maupun pihak eksternal KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang dapat dikatakan cukup optimal yaitu mencapai 85% dari 100% 

target yang telah ditentukan. Setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak-

pihak berkepentingan mampu diberikan oleh KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dengan cukup memuaskan. Hanya saja terdapat satu 

kekurangan dalam hal penyampaian informasi strategis ini, yaitu tidak 

adanya pihak atau bagian dari KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang yang  khusus bertugas untuk memberikan informasi-informasi 

strategis koperasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan 

demikian, untuk mendapatkan informasi strategis tersebut pihak-pihak 

yang berkepentingan harus bertemu langsung dengan bagian-bagian KUD 

yang dirasa berkapasitas atas informasi yang dibutuhkan.  
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4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, indikator kinerja yang 

digunakan adalah Alokasi Dana Pendidikan, Tingkat Pelaksanaan Program 

Pendidikan dan Pembinaan, Ketepatan Waktu Pelaksanaan RAT, Rasio 

Kehadiran Anggota dalam RAT, dan Tingkat Kehadiran Kerja Karyawan. 

a. Alokasi Dana Pendidikan 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui alokasi dana pendidikan yang disisihkan 

dari perolehan SHU pada tahun yang bersangkutan. Berikut akan disajikan 

perhitungan alokasi dana pendidikan dari total SHU yang diperoleh KUD 

‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.26. 

Tabel 4.26 
Perhitungan Alokasi Dana Pendidikan 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

(dalam Rupiah) 
 

Tahun SHU Alokasi Dana 
Pendidikan % dari SHU Growth 

(%) 
2007 90,135,405 7,649,042 8.49% - 

2008 92,671,725 4,206,770 4.54% -3.95% 

2009 105,546,386 1,491,793 1.41% -3.13% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, alokasi dana pendidikan yang diperoleh dari dana 

bagian perolehan SHU cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. 

Pada tahun 2007 dana pendidikan yang dialokasikan memang melebihi 

kriteria pengalokasian yaitu sebesar 3.49% dari yang seharusnya yaitu 5%. 
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Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009, alokasi dana pendidikan 

cenderung semakin menurun, di mana pada tahun 2008 alokasi dana 

pendidikan sebesar 4.54% dan pada tahun 2009 hanya mencapai angka 

1.41%. Hal tersebut menunjukkan jika selama kurun waktu tiga tahun 

tersebut hanya pada tahun 2007 saja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang mampu memenuhi ketentuan atas alokasi dana pendidikan dari 

total SHU yang ada. Dengan demikian, dalam hal pengalokasian dana 

pendidikan ini KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang masih belum 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

b. Tingkat Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembinaan 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui frekuensi pelaksanaan program 

pendidikan dan pembinaan yang telah dilakukan koperasi baik berupa 

pendidikan internal maupun ekternal. Berikut akan dijelaskan mengenai 

bagaimana tingkat pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan yang 

diselenggarakan KUD ‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada 

tabel 4.27. 

Tabel 4.27 
Tingkat Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembinaan 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

  
PENDIDIKAN INTERNAL 

Bentuk Program Pendidikan dan Pembinaan 2007 2008 2009 
Pembinaan dan penjelasan gabungan antara anggota 
Koperasi Kasembon & KUD ‘KARANGPLOSO’ 
tentang Program Bogasari dari PT. Bogasari 

  √   

Pembinaan terhadap calon penerima Program KKP-E 
PT. Bank Mandiri 

  √   
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Pendidikan dan pembinaan Program KKP-E kelompok 
wilayah sapi perah 

  √ √ 

Pembinaan Program Agribis di Borogragal & Bontoro 
diikuti Pengurus 

  √ √ 

Pembinaan kualitas susu   √ √ 

Pembinaan kesehatan ternak   √ √ 

Pembinaan peningkatan Rendemen (TR) √   √ 

Penyuluhan tentang organisasi & usaha secara individu 
dan kelompok 

√     

Jumlah Pendidikan & Pembinaan 2 Kali 6 Kali 5 Kali 

PENDIDIKAN EKSTERNAL 

Bentuk Program Pendidikan dan Pembinaan 2007 2008 2009 

Diklat di BPTP Songgoriti diikuti pengurus   √   

Diklat manajemen Simpan Pinjam diikuti karyawan 
Simpan Pinjam 

  √   

Pelatihan Perkoperasian oleh Dekopinda Kabupaten 
Malang diikuti Pengurus & Pengawas 

  √   

Bintek Pertanian & Peternakan diikuti Pengurus dan 
Peternak 

    √ 

Bintek Perpajakan diikuti Pengurus     √ 

Bintek Kelembagaan diikuti Pengurus     √ 

Bintek Program BKP dari Badan Ketahanan Pangan di 
Batu oleh Pengurus 

    √ 

Pelatihan Teknis IB di BBIB Singosari diikuti Petugas 
Keswan IB 

    √ 

Pelatihan Teknis Mesin Pendingin Susu di BBLP 
Singosari diikuti Karyawan Unit Sapi Perah 

    √ 

Study Banding sapi perah ke Jabung (th 2007) & 
Mojokerto (th 2009) 

√   √ 

Pelatihan Biogas di KAN Jabung oleh Biogas diikuti 
Pengurus (Sekretaris)     √ 

Pembinaan Kerjasama dengan Diskoperindag 
Kabupaten Malang 

√     

Diklat Manajemen Sapi Perah diikuti Pengurus, 
Pengawas & Karyawan Unit Sapi Perah oleh PT. Nestle 
Indonesia 

√     

Diklat Unit Usaha Sapi Perah ke BBPP Songgoriti Batu √   

Jumlah Pendidikan dan Pembinaan  4 Kali 3 Kali 8 Kali 

     Total Pendidikan dan Pembinaan 6 Kali 9 Kali 13 Kali 

     Skor Penilaian 50% 75% 100% 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 
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Tabel 4.28 
Kriteria Penilaian 

Tingkat Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembinaan 
KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

Kriteria Penilaian Skor 

> 10 Kali 100% 

7 – 10 Kali 75% 

6 Kali 50% 

3 – 5 Kali 25% 

< 3 Kali atau Tidak Pernah 0% 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, frekuensi pelaksanaan program pendidikan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang sudah mampu memenuhi standar yang ditetapkan yaitu harus ada  

minimal 6 kali program pendidikan dan pembinaan selama satu tahun. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, 

profesionalisme, keterampilan dan wawasan para anggota pengurus, 

karyawan, dan pengawas koperasi, termasuk kemampuan manajemen dan 

kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi usahanya serta mampu memanfaatkan peluang yang terbuka 

bagi pengembangan kegiatan usaha baru. Hal demikian akan mendorong 

tumbuh dan berkembangnya motivasi masyarakat luas, sehingga koperasi 

benar-benar mampu menjadi semangat usaha masyarakat. Berdasarkan 

tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu tiga 

tahun tersebut KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten sudah berhasil 
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memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya SDM koperasi 

yang handal dibidangnya maka diharapkan akan meningkatkan kinerja 

koperasi. 

c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan RAT 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui apakah RAT dilaksanakan tepat waktu 

sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yaitu 

selambat-lambatnya dilakukan tiga bulan setelah tutup buku. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seluruh anggota, menilai 

langkah-langkah kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pengurus selama 

kegiatan tahun buku yang sudah berjalan. Berikut akan dijelaskan 

mengenai waktu pelaksanaan RAT yang diselenggarakan KUD 

‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.29. 

Tabel 4.29 
Ketepatan Waktu Pelaksanaan RAT 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Tahun Batas 
Pelaksanaan RAT 

Pelaksanaan RAT Skor 

2007 19 Maret 2008 100% 

2008 26 Februari 2009 100% 

2009 

Selambat-lambatnya 
3 bulan setelah tutup 

buku (biasanya Maret) 18 Maret 2010 100% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 
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Tabel 4.30 
Kriteria Penilaian Pelaksanaan RAT  

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

Kriteria Penilaian Skor 

≤ Maret 100% 

April – Mei 75% 

Juni – Juli 50% 

> Juli atau Tidak Ada RAT 0% 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, pelaksanaan RAT KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang sudah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan pelaksanaan RAT. Dengan demikian, jika dilihat dari tabel 

kriteria penilaian di atas, maka selama periode tahun 2007 s/d 2009 KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mendapatkan skor 100% karena 

kepatuhannya dalam melaksanakan RAT tepat pada waktunya. 

d. Rasio Kehadiran Anggota dalam RAT 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar rasio tingkat partisipasi 

anggota dalam menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang 

diselenggarakan setiap tahun. Berikut akan disajikan perhitungan rasio 

kehadiran anggota dalam RAT yang diselenggarakan KUD 

‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 4.31. 
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Tabel 4.31 
Perhitungan Rasio Kehadiran Anggota dalam RAT 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Tingkat Growth Tahun Undangan Hadir 
Kehadiran 

 

(%) 
 

2007 81 76 93.83% - 

2008 87 81 93.10% -0.72% 

2009 95 87 91.58% -1.52% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, tingkat partisipasi anggota dalam menghadiri RAT 

yang diselenggarakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

tergolong sangat baik karena melebihi quorum rapat yaitu mencapai lebih 

dari 90% dari ketentuan quorum dan keabsahan rapat yaitu sebesar 50%. 

Semakin besar prosentase kehadiran anggota dalam rapat anggota 

koperasi diharapkan anggota dapat memberikan masukan berupa saran 

dan kritik pada rapat tersebut demi menciptakan iklim yang demokratis. 

Di dalam rapat anggota koperasi itulah para anggota koperasi dapat 

menggunakan dengan sebaik-baiknya hak demokrasi ekonominyanya dan 

secara jujur dan demokratis mengemukakan pendapat dan gagasan-

gagasannya demi perbaikan, kemajuan dan perkembangan koperasi 

sebagai wahana yang terbaik untuk mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan bersama. Walaupun jika dilihat dari pertumbuhannya 

tingkat partisipasi anggota dalam menghadiri RAT cenderung mengalami 

penurunan tiap tahunnya, namun hal tersebut tidak mengurangi tingkat 
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kepatuhan anggota dalam menghadiri RAT karena prosentase 

penurunannya sangat kecil. 

e. Tingkat Kehadiran Kerja Karyawan 

Indikator ini digunakan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

untuk mengukur dan mengetahui tingkat kehadiran karyawan dalam 

bekerja. Berikut akan disajikan perhitungan tingkat kehadiran kerja 

karyawan KUD ‘KARANGPLOSO’ mulai tahun 2007 – 2009 pada tabel 

4.32. 

Tabel 4.32 
Perhitungan Tingkat Kehadiran Kerja Karyawan 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 
Tahun 2007, 2008, 2009 

Tahun Persentase 
Kehadiran 

Growth 
(%) 

2007 92% 1% 

2008 91% -1% 

2009 93% 2% 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu antara tahun 

2007 s/d tahun 2009, tingkat kehadiran kerja karyawan KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang tergolong baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa selama periode tersebut tingkat kepatuhan karyawan 

dalam bekerja sangat tinggi juga menununjukkan bahwa karyawan 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pula atas setiap pekerjaannya. 

Berdasarkan target yang telah ditentukan oleh KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten yaitu sebesar 100%, maka hasil tersebut di atas sudah cukup 
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baik. Dengan memiliki SDM yang taat akan peraturan yang telah 

ditetapkan maka diharapkan akan meningkatkan kapabilitas pegawai 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang.  

4.4.2. Analisis Kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

dengan Software Balanced Scorecard Designer 

Dalam menganalisis penilaian kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang digunakan suatu program yang dikenal dengan nama Software 

Balanced Scorecard Designer. Software Balanced Scorecard Designer 

merupakan sebuah perangkat lunak yang berguna untuk merancang dan 

mendefinisikan hubungan antara bobot, nilai yang diperoleh dan target dari setiap 

indikator. Balanced Scorecard Designer membantu membangun strategi dan 

menghubungkan strategi tersebut dengan tujuan perusahaan yang dalam hal ini 

adalah KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. Manfaat dari perangkat 

lunak ini adalah untuk melakukan perhitungan akhir. Tampilan dari perangkat 

lunak tersebut ditampilkan dalam gambar 4.5. 
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Sumber: http://www.strategy2act.com/ 

Gambar 4.5 
Tampilan Software Balanced Scorecard Designer  

 
Sebagai bentuk penilaian akhir dari analisis kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang, maka dibuat suatu kriteria penilaian atas 

hasil pencapaian kinerja yang telah dapatkan. Kriteria penilaian tersebut diadopsi 

dari kriteria penetapan predikat kesehatan USP berdasarkan SK MenKopUk No. 

194/KEP/M/XI/1998 yang menyatakan predikat USP tersebut pada tabel 4.33: 

Tabel 4.33 
Kriteria Penetapan Predikat Kesehatan USP 

 

Skor Predikat Kesehatan 

81% – 100% Sehat 

66% – 80% Cukup Sehat 

51% – 65%  Kurang Sehat 

< 51% Tidak Sehat 

Sumber: SK MenKopUk No. 194/KEP/M/XI/1998 
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Mengacu pada kriteria penilaian tersebut diatas,  berdasarkan hasil diskusi 

dengan pihak KUD, maka diambil inisiatif untuk mengadopsi standar kriteria 

penilaian tersebut menjadi standar kriteria penilaian kinerja Balanced Scorecard. 

Atas hasil penilaian dengan menggunakan Balanced Scorecard dengan rentang 

skor 0 – 100,  berikut tabel kriteria penilaian atas kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. 

Tabel 4.33 
Kriteria Penilaian Akhir atas Hasil PencapaianKinerja 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dengan Balanced Scorecard 
 

Hasil Pencapaian 
(Skor) Kinerja 

81% – 100% Baik 

66% – 80% Cukup 

51% – 65%  Kurang 

< 51% Buruk 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

Uraian analisis kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dengan Software Balanced Scorecard Designer dalam masing-masing perspektif 

diuraikan sebagai berikut: 
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1. Perspektif Keanggotaan 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.6 

Diagram Perspektif Keanggotaan 
Tahun 2007 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.7 

Diagram Perspektif Keanggotaan 
Tahun 2008 
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Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.8 

Diagram Perspektif Keanggotaan 
Tahun 2009 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.9 

Diagram Perspektif Keanggotaan 
Tahun 2007 – 2009 
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Perspektif Keanggotaan
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

 
Gambar 4.10 

Grafik Pertumbuhan Perspektif Keanggotaan 
Tahun 2007 – 2009 

 
Berdasarkan hasil analisis kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perspektif 

keanggotaan dalam penilaian Balanced Scorecard menunjukkan hasil 79.38%. 

Hasil pencapaian tersebut tidak terlepas dari hasil pencapaian kinerja di tiap 

tahunnya. Seperti yang terlihat pada gambar 4.10 di atas, hasil penilaian 

perspektif keanggotaan dengan Balanced Scorecard pada tahun 2007 adalah 

sebesar 74.90% , 66.38% pada tahun 2008, dan 85.13% pada tahun 2009. Dari 

hasil tersebut terlihat bahwa grafik perspektif keanggotaan cenderung 

berfluktuasi, dimana pada tahun 2008 KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang mengalami penurunan selanjutnya mengalami kenaikan yang cukup 

drastis pada tahun 2009. Berdasarkan tabel kriteria penilaian akhir atas hasil 

pencapaian kinerja yang telah ditentukan, kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dalam perspektif keanggotaan tergolong cukup baik. 

2007 2008 
 

2009 
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Berikut akan diuraikan rincian hasil penilaian untuk tiap indikator dalam 

perspektif keanggotaan. 

a. Rasio Anggota yang Dilayani. Indikator ini diberi bobot 3% disesuaikan 

dengan target KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang yang ingin 

memberikan pelayanan maksimal bagi anggotanya. KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mentargetkan pencapaian kinerja 

tiap tahunnya sebesar 100% untuk indikator ini. Secara keseluruhan, 

kinerja indikator ini cukup  optimal karena hasil yang didapat sudah 

mencapai 94.67% dari target yang telah ditetapkan. 

b. Persentase Anggota Aktif. Indikator ini diberi bobot 2% karena 

mencerminkan berapa banyak jumlah anggota yang aktif berpartisipasi 

dalam kegiatan operasional KUD. Secara keseluruhan, kinerja indikator 

ini belum mencapai titik optimal karena persentase anggota aktif KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang selama kurun waktu tahun 2007 

s/d tahun 2009 masih mencapai 63.66% sedangkan target yang ditetapkan 

adalah sebanyak 75% dari total anggota yang ada. 

c. Tingkat Pertumbuhan SHU. Indikator ini diberi bobot 3% disesuaikan 

dengan target KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang yang ingin 

menaikkan perolehan SHU sebesar 10% disetiap tahunnya. Secara 

keseluruhan, kinerja indikator ini belum memenuhi target yang telah 

ditentukan karena faktanya KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

hanya mampu menaikkan perolehan SHU-nya sebesar 7.72%. 
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d. Tingkat Perolehan Anggota Baru (Akuisisi Anggota). Indikator ini diberi 

bobot 1%. Secara keseluruhan, hasil yang diperolah dari indikator ini 

masih jauh dari target yang telah ditentukan. Betapa tidak, dari target 

akuisisi anggota sebesar 10%, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang hanya mampu merealisasikan target sebesar 0.84% saja. 

e. Kemampuan Mempertahankan Anggota Lama (Retensi Anggota). 

Indikator ini diberi bobot 1%. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini 

sudah memenuhi target yang telah ditentukan KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang yang menginginkan organisasinya mampu 100% 

mempertahankan anggota lamanya atau dengan kata lain tidak ada anggota 

yang keluar. Hasil indikator ini mampu mencapai 100.84% dari target 

yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.  

2. Perspektif Keuangan 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.11 

Diagram Perspektif Keuangan 
Tahun 2007 
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Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.12 

Diagram Perspektif Keuangan 
Tahun 2008 

 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.13 

Diagram Perspektif Keuangan 
Tahun 2009 

 



 140 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.14 

Diagram Perspektif Keuangan 
Tahun 2007 – 2009 
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

 
Gambar 4.15 

Grafik Pertumbuhan Perspektif Keuangan 
Tahun 2007 – 2009 

 
Secara keseluruhan perspektif keuangan dalam penilaian Balanced Scorecard 

menunjukkan hasil kinerja sebesar 93.80% dengan rincian prosentase 

pencapaian kinerja tiap tahunnya sebesar 93.80% pada tahun 2007, 89.36% 

2007 2008 
 

2009 
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pada tahun 2008, dan 94.80% pada tahun 2009. Jika dilihat dari gambar 4.15 

di atas grafik perspektif keuangan cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 

2008 mengalami penurunan dari tahun 2007 dan mengalami peningkatan yang 

cukup besar pada tahun 2009. Hasil pencapaian yang diperoleh dari perspektif 

keuangan ini merupakan hasil pencapaian kinerja tertinggi kedua dari empat 

perspektif yang ada. Hal tersebut dikarenakan masing-masing indikator 

mampu memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. Dengan demikian, berdasarkan tabel 

kriteria penilaian akhir atas hasil pencapaian kinerja yang telah ditentukan, 

kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’dalam perspektif keuangan tergolong baik. 

Berikut akan diuraikan rincian hasil penilaian untuk masing-masing indikator 

dalam perspektif keuangan. 

a. Tingkat Permodalan Koperasi. Indikator ini diberi bobot 2% karena modal 

merupakan salah satu pondasi dasar dalam KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang serta mampu menunjukkan tingkat permodalan yang 

dimilikinya. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini sudah optimal 

karena KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu menaikkan 

perolehan modalnya mencapai 15.95% dari target yang telah ditetapkan 

yaitu yang modal harus mengalami peningkatan 10% ditiap tahunnya. 

b. Tingkat Pendapatan Koperasi. Indikator ini diberi bobot 2% disesuaikan 

dengan target KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang yang ingin 

menaikkan pendapatan atas barang dan jasanya sehingga mampu 

meningkatkan perolehan SHU-nya. Secara keseluruhan, kinerja indikator 
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ini sudah sangat baik karena hasil kinerja yang dicapai mampu melampaui 

target yang telah ditetapkan. Dari target pertumbuhan pendapatan sebesar 

10%, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu mencapai 

pertumbuhan pendapatan pada titik 21.49%. 

c. Rasio Likuiditas. Indikator ini diberi bobot 2% karena mampu 

menunjukkan kemampuan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara keseluruhan, 

kinerja indikator ini sudah menunjukkan hasil yang optimal karena rasio 

likuiditas yang ada pada KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

mencapai angka 130.89% yang artinya sudah mampu melebihi target yang 

telah ditetapkan yaitu rasio likuiditas harus sebesar 125%. 

d. Rasio Solvabilitas. Indikator ini diberi bobot 2% karena mampu 

menunjukkan kemampuan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Secara keseluruhan, kinerja 

indikator ini dapat dikatakan baik karena rasio likuiditas yang dihasilkan 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mencapai 117.19% dari 

target yang telah ditetapkan yaitu rasio  solvabilitas harus sebesar 125%. 

e. Rasio Rentabilitas. Indikator ini diberi bobot 2% karena menunjukkan 

kemampuan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dalam 

menghasilkan SHU. Secara keseluruhan, kinerja indikator belum bisa 

dikatakan optimal karena dari target yang telah ditetapkan yaitu rasio 

rentabilitas harus sebesar 1%, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang hanya mampu mencapai angka 0.69% untuk rasio rentabilitasnya. 
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3. Perspektif Bisnis Internal 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.16 

Diagram Perspektif Bisnis Internal 
Tahun 2007 

 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.17 

Diagram Perspektif Bisnis Internal 
Tahun 2008 
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Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.18 

Diagram Perspektif Bisnis Internal 
Tahun 2009 

 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.19 

Diagram Perspektif Bisnis Internal 
Tahun 2007 – 2009 
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

 
Gambar 4.20 

Grafik Pertumbuhan Perspektif Bisnis Internal 
Tahun 2007 – 2009 

 
Berdasarkan hasil analisis kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perspektif bisnis 

internal dalam penilaian Balanced Scorecard menunjukkan hasil 79.72%. 

Hasil pencapaian tersebut tidak terlepas dari hasil pencapaian kinerja di tiap 

tahunnya dengan rincian prosentase pencapaian kinerja sebesar 75.67% pada 

tahun 2007, 86.09% pada tahun 2008, dan 77.39% pada tahun 2009. Seperti 

yang terlihat pada gambar 4.20 di atas, grafik hasil penilaian kinerja dari 

perspektif bisnis internal cenderung berfluktuasi dimana grafik mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2008 dan mengalami penurunan dari ke 

tahun 2009. Berdasarkan tabel kriteria penilaian akhir atas hasil pencapaian 

kinerja yang telah ditentukan, kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang dalam perspektif bisnis internal tergolong cukup baik. Berikut akan 

diuraikan rincian hasil penilaian untuk tiap indikator dalam perspektif bisnis 

internal. 

2007 2008 
 

2009 
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a. Hubungan Kemitraan yang Terjalin. Indikator ini diberi bobot 4% karena 

dengan menjalin hubungan kemitraan diharapkan mampu menunjang 

program-program dan kegiatan operasional KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang serta mampu menaikkan pendapatan yang 

diperolehnya. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini cukup optimal 

karena hasil yang didapat sudah mencapai 78.18% dari target yang telah 

ditetapkan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang yang 

menginginkan hubungan kemitraannya terjalin sebesar 100%. 

b. Pengembangan Unit Usaha. Indikator ini diberi bobot 4% karena semakin 

berkembangnya unit usaha maka akan berpengaruh terhadap pendapatan 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang jika unit usaha tersebut 

mampu berjalan optimal. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini sudah 

sangat baik karena hasil kinerja yang dicapai mampu melampaui target 

yang telah ditetapkan. Dari target pengembangan unit usaha sebesar 75%, 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu mencapai 

pertumbuhan pendapatan pada titik 58.33% dengan memunculkan satu 

unit program rintisan baru dari unit usaha sapi perah yaitu unit agribisnis. 

c. Ketersediaan Informasi Strategis. Indikator ini diberi bobot 2% 

disesuaikan dengan target KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

yang ingin meningkatkan ketersediaan informasi strategisnya pada pihak-

pihak yang membutuhkan. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini cukup 

optimal karena hasil penilaian kinerja atas indikator ini mampu mencapai 

86.67 dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.  
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4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.21 

Diagram Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Tahun 2007 

 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.22 

Diagram Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Tahun 2008 
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Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.23 

Diagram Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Tahun 2009 

 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.24 

Diagram Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Tahun 2007 – 2009 
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Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

 
Gambar 4.25 

Grafik Pertumbuhan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Tahun 2007 – 2009 

Berdasarkan hasil analisis kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan dalam penilaian Balanced Scorecard 

menunjukkan hasil 96.59% dengan rincian pencapaian tiap tahunnya sebesar 

83.83% pada tahun 2007, 95.90% pada tahun 2008, dan 89.74% pada tahun 

2009. Berdasarkan gambar 4.25 di atas, grafik indikator ini cenderung 

berfluktuasi karena mengalami peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2008 

dan mengalami penurunan ke tahun 2009. Hasil pencapaian kinerja secara 

keseluruhan tersebut merupakan hasil tertinggi yang diperoleh KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang jika dibandingkan ketiga perspektif 

yang lain. Dengan demikian. jika diukur dari tabel kriteria penilaian akhir atas 

hasil pencapaian kinerja yang telah ditentukan, kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dalam perspektif pembelajaran dan 

2007 2008 
 

2009 
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pertumbuhan tergolong baik. Berikut akan diuraikan rincian hasil penilaian 

untuk tiap indikator dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

a. Alokasi Dana Pendidikan. Indikator ini diberi bobot 1% karena 

berpengaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan 

yang dilakukan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang demi 

menciptakan karyawan yang berkapabilitas tinggi. Secara keseluruhan, 

kinerja indikator ini sudah cukup optimal karena dari target yang telah 

ditetapkan yaitu alokasi dana pendidikan harus sebesar 5% dari SHU,  

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang sudah mampu 

memenuhinya sebesar 4.81% dari perolehan SHU. 

b. Tingkat Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembinaan. Indikator ini 

diberi bobot 4% disesuaikan dengan target KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang yang ingin meningkatkan kapabilitas dan 

profesionalisme karyawannya. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini 

sudah optimal karena hasil kinerja yang dicapai indikator ini mencapai 

angka 75% yang artinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. 

c. Ketepatan Pelaksanaan RAT. Indikator ini diberi bobot 1% karena mampu 

menunjukkan kepatuhan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

dalam melaksanakan RAT sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasia 

yang berlaku. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini sudah 

menunjukkan hasil yang optimal karena selama tahun 2007 s/d tahun 2009 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mampu memenuhi target 
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yang telah ditetapkan yaitu menyelenggarakan RAT tepat pada waktunya 

atau dengan kata lain tingkat kepatuhan terhadap RAT sebesar 100%.  

d. Rasio Kehadiran Anggota dalam RAT. Indikator ini diberi bobot 2% 

karena mampu menunjukkan kepatuhan, rasa tanggung jawab, dan sikap 

demokrasi atas penyelenggaraan RAT. Secara keseluruhan, kinerja 

indikator ini dapat dikatakan baik karena tingkat kehadiran dalam RAT 

yang dihasilkan KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang mencapai 

92.83% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. 

e. Tingkat Kehadiran Kerja Karyawan. Indikator ini diberi bobot 2% karena 

menunjukkan tingkat kepatuhan dan rasa tanggung jawab karyawan 

terhadap pekerjaannya. Secara keseluruhan, kinerja indikator belum bisa 

dikatakan optimal karena dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

100%, tingkat kehadiran kerja karyawan KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang mampu mencapai 92%. 
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4.4.3. Analisis Kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  Secara 

Keseluruhan 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.26 

Diagram Balanced Scorecard 
Tahun 2007 

 

 
Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.27 

Diagram Balanced Scorecard 
Tahun 2008 
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Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.28 

Diagram Balanced Scorecard 
Tahun 2009 
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 

 
Gambar 4.29 

Grafik Pertumbuhan Balanced Scorecard 
Tahun 2007 – 2009 

 
Berdasarkan hasil analisis dengan Balanced Scorecard setiap tahunnya 

kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang menunjukkan pencapaian 

sebesar 82.51% pada tahun 2007, 83.12% pada tahun 2008, dan 87.40 pada tahun 

2007 2008 
 

2009 
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2009. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2007 s/d 

tahun 2009, KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang selalu berusaha 

memperbaiki kinerjanya karena terbukti dari semakin meningkatnya pencapaian 

kinerja yang didapat selama periode tersebut terlihat pada gambar 4.29. Jika 

dilihat dari masing-masing perspektif pada gambar diagram yang di atas, dapat 

diketahui bahwa hasil pencapaian kinerja terbaik terjadi pada perspektif keuangan 

karena selalu melebihi target yang telah ditentukan. Selain itu, semakin 

meningkatnya kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang juga 

disebabkan adanya peningkatan kinerja pada perspektif keanggotaan dan 

perspwktif pembelajaran dan pertumbuhan seperti yang terlihat gambar diagram 

yang menunjukkan posisi titiknya yang semakin mendekati target yang telah 

ditentukan. Sedangkan untuk perspektif bisnis internal, masih terlihat kinerja yang 

belum optimal karena belum mampu mencapai target yang telah ditentukan. 

Dari hasil pencapaian kinerja pada tahun 2007 s/d tahun 2008 dapat 

dilakukan penilaian kinerja secara keseluruhan untuk KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang. Analisis penilaian kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dengan menggunakan Software Balanced Scorecard Designer 

secara keseluruhan menunjukkan hasil sebesar 87.21% seperti yang terlihat pada 

gambar 4.30. 
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Sumber: Data Diolah Dengan Software Balanced Scorecard Designer, 2010 

 
Gambar 4.30 

Diagram Balanced Scorecard 
Tahun 2007 – 2009 

 
Berdasarkan tabel kriteria penilaian akhir atas hasil pencapaian kinerja 

yang telah ditentukan, dapat disimpulkan jika selama kurun waktu tahun 2007 s/d 

tahun 2009 kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang tergolong dalam 

kategori baik. Hasil penilaian kinerja tersebut tidak terlepas dari perolehan skor 

yang juga tergolong baik di keempat perspektif yaitu sebesar 79.38% untuk 

persepektif keanggotaan, 93.80% untuk perspektif keuangan, 83.19% untuk 

perspektif bisnis internal, dan 96.59% untuk perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil pencapaian kinerja 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang, berikut ringkasan dari hasil 

analisis penilaian kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard baik secara 

tahunan maupun secara keseluruhan yang terangkum pada tabel 4.35. 
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Tabel 4.33 
Ringkasan Hasil Pencapaian Kinerja 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dengan Balanced Scorecard 
 

Tahun 
Perspektif 

2007 2008 2009 
Secara 

Keseluruhan 
Kinerja 

1.  Perspektif Keanggotaan 
 

• Rasio Anggota yang Dilayani 
• Persentase Anggota Aktif 
• Tingkat Pertumbuhan SHU 
• Tingkat Perolehan Anggota 

Baru (Akuisisi Anggota) 
• Kemampuan 

Mempertahankan Anggota 
Lama (Retensi Anggota) 

 

74.90% 
 

95% 
64.06% 
6.44% 

0% 
 

100% 
 
 
 

66.38% 
 

95% 
63.47% 
2.81% 
2.52% 

 
102.52% 

 
 
 

85.13% 
 

94% 
63.47% 
13.89% 

0% 
 

100% 
 
 
 

79.38% 
 

94.67% 
63.66% 
7.72% 
0.84% 

 
100.84% 

 
 
 

Cukup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Perspektif Keuangan 
 

• Tingkat Permodalan 
Koperasi 

• Tingkat Pendapatan Koperasi 
• Rasio Likuiditas 
• Rasio Solvabilitas 
• Rasio Rentabilitas 
 

93.80% 
 

25.90% 
 

13.13% 
132% 
117% 
0.69% 

 

89.36% 
 

8.08% 
 

24% 
129% 
117% 
0.66% 

 

94.80% 
 

13.86% 
 

27.35% 
132% 
118% 
0.74% 

 

93.80% 
 

15.95% 
 

21.49% 
130.89% 
117.19% 
0.69% 

 

Baik 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Perspektif Bisnis Internal 
 

• Hubungan Kemitraan yang 
Terjalin 

• Pengembangan Unit Usaha 
• Ketersediaan Informasi 

Strategis 
 

75.67% 
 

80% 
 

50% 
 

85% 
 

86.09% 
 

72.73% 
 

75% 
 

85% 
 

77.39% 
 

81.82% 
 

50% 
 

90% 
 

79.72% 
 

78.18% 
 

58.33% 
 

86.67% 
 

Cukup 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Perspektif Pembelajaran  
     dan Pertumbuhan 
 

• Alokasi Dana Pendidikan 
• Tingkat Pelaksanaan 

Program Pendidikan dan 
Pembinaan 

• Ketepatan Waktu 
Pelaksanaan RAT 

• Rasio Kehadiran Anggota 
dalam RAT 

• Tingkat Kehadiran Kerja 
Karyawan 

 

83.83% 
 
 

8.49% 
50% 

 
 

100% 
 

93.83% 
 

92% 
 
 

95.90% 
 
 

4.54% 
75% 

 
 

100% 
 

93.10% 
 

91% 
 
 

89.74% 
 
 

1.41% 
100% 

 
 

100% 
 

91.58% 
 

93% 
 
 

96.59% 
 
 

4.81% 
75% 

 
 

100% 
 

92.83% 
 

92% 
 
 

Baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Total Performance 82.51% 83.12% 87.40% 87.21% Baik 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2010 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dan jenis koperasi lainnya dalam 

melakukan evaluasi kinerja dengan menerapkan metode Balanced Scorecard. 

Selain itu juga diharapkan mampu menjadi  dasar dan pemacu untuk lebih 

meningkatkan kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang di masa yang 

akan datang. Dengan penerapan Balanced Scorecard, KUD ’KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dapat melihat bagian mana yang telah menunjukkan kinerja 

terbaik dan bagian mana yang masih harus diperbaiki terlihat dari masing-masing 

indikator pada tiap-tiap perspektif Balanced Scorecard yang ada. Penerapan 

Balanced Scorecard membutuhkan kerja sama dan persepsi yang sama antar 

anggota , pengurus, pengawas, serta manager koperasi mengenai pencapaian visi, 

misi, dan tujuan koperasi. Penerapan konsep Balanced Scorecard pada organisasi 

publik seperti koperasi membutuhkan penyesuaian dengan penilaian organisasi 

yang telah ada agar tidak terjadi ketimpangan hasil penilaian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan Balanced Scorecard pada KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang: 

a. Dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja koperasi seperti pada KUD 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang. Namun demikian, harus 

mempertimbangankan dan menyesuaikan perspektif beserta indikatornya 

mengingat koperasi memiliki ciri khas unik pada anggotanya yang 

berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi. 

b. Dapat menilai kinerja koperasi dari berbagai macam perspektif (perspektif 

keanggotaan, perspektif keuangan, perspektif bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan) sehingga hasil penilaian yang 

diperoleh lebih detail dan maksimal jika dibandingkan dengan penilaian 

kinerja yang biasa dilakukan oleh KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang. Suatu penilaian kinerja yang hanya terbatas pada analisis rasio 

keuangan dan perbandingan antara nilai realisasi dengan anggaran kerja 

koperasi. Penilaian kinerja yang seperti itu hanya terbatas pada bidang 
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keuangan saja, sedangkan penilaian kerja yang baik harus senantiasa 

menyeimbangkan penilaian bidang keuangan dan non keuangan. 

2. Berdasarkan hasil analisis kinerja dengan metode Balanced Scorecard 

diperoleh penilaian tiap perspektif dan penilian kinerja secara keseluruhan  

antara lain: 

a. Ditinjau dari perspektif keanggotaan, kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang termasuk dalam kategori cukup baik dan cenderung 

mengalami peningkatan kinerja dengan nilai 79.38%. Hasil ini merupakan 

skor terendah jika dibandingkan dengan hasil ketiga perspektif yang lain. 

Hal ini disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan jumlah anggota yang 

masuk, bahkan sama sekali tidak ada penambahan jumlah anggota pada 

tahun 2007 dan 2009. Selain itu, belum terealisasinya target untuk 

memiliki anggota aktif sebanyak 75% dari total anggota yang ada juga 

mempengaruhi belum optimalnya kinerja  KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang dalam perspektif keanggotaan. 

b. Ditinjau dari perspektif keuangan, kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang termasuk dalam kategori baik dan cenderung 

mengalami peningkatan kinerja dengan nilai 93.80%. Hasil pencapaian ini 

dikarenakan hampir seluruh indikator dalam perspektif ini (tingkat 

permodalan koperasi, tingkat pendapatan koperasi, rasio likuiditas, dan 

rasio solvabilitas) sudah mampu mancapai target yang telah yang telah 

ditentukan kecuali rasio rentabilitas yang masih belum mampu mencapai 

target.  
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c. Ditinjau dari perspektif bisnis internal, kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang termasuk dalam kategori cukup baik dan cenderung 

mengalami penurunan kinerja dengan nilai 79.72%. Hasil pencapaian ini 

disebabkan oleh masih terjaganya hubungan baik antara KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dengan mitra usahanya, juga 

keberhasilan yang diraih karena mampu menciptahan satu program 

rintisan dari unit sapi perah yang disebut program agribisnis. Selain itu, 

tersedianya kecukupan informasi strategis bagi pihak internal maupun 

pihak eksternal KUD juga menunjang hasl pencapaian atas perspektif ini. 

d. Ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kinerja KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang termasuk dalam kategori baik dan 

cenderung mengalami penurunan kinerja dengan nilai yang mencapai 

96.59%. Hasil pencapaian ini merupakan nilai pencapaian tertinggi jika 

dibandingkan dengan ketiga perspektif lainnya. Pencapaian tertinggi ini 

didukung oleh terselenggaranya program pendidikan dan pembinaan serta 

kecukupan alokasi dana pendidikan sehingga membentuk SDM  yang 

berkapabilitas dan profesional dibidangnya. Selain itu, tingginya tingkat 

kepatuhan dalam hal tingkat kehadiran kerja karyawan, serta rasio 

kehadiran dan ketepatan waktu penyelenggaraan RAT juga mempengaruhi 

pencapain perspektif ini.   

e. Berdasarkan  hasil analisis tiap perspektif dengan menggunakan Balanced 

Scorecard  maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan yaitu 

selama kurun waktu tahun 2007 – 2009, kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 
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Kabupaten Malang termasuk dalam kategori baik dan cenderung 

mengalami peningkatan kinerja dengan nilai pencapain akhir sebesar 

87.21%. 

5.2. Keterbatasan 

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaikbaiknya, 

namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Keterbatasan dalam objek penelitian yang hanya pada KUD 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang sehingga kesimpulan yang diperoleh 

dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisir sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 

2. Keterbatasan pada periode penilaian kinerja yang hanya terbatas selama 3 

tahun (tahun 2007 – 2009) sehingga hasilnya belum cukup akurat dan belum 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

5.3. Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

a. Pada lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, KUD 

’KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang perlu menerapkan Balanced 

Scorecard dalam perencanaan strategis dan penilaian kinerja organisasinya 

agar mampu mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan 

melakukan perencanaan yang matang. 
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b. Dalam penyusunan rencana strategis KUD ’KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang perlu melakukan perencanaan jangka panjang yang lebih 

mendetail dan lebih mengarah pada ukuran yang telah dicapai sehingga 

dapat dapat dijadikan acuan dalam perbaikan di tahun yang akan datang. 

c. Melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya koperasi dan memberikan 

motivasi kepada calon-calon anggota baru agar tertarik menjadi anggota 

koperasi sehingga terjadi peningkatan jumah anggota. 

d. Memberi rangsangan kepada para anggota berupa peningkatan pelayanan 

koperasi dan pemberian penghargaan bagi anggota yang aktif 

berpartisipasi dalam aktivitas koperasi. Dengan demikian, target 

kepemilikan 75% anggota aktif dari total anggota yang ada dapat 

terpenuhi. 

2. Bagi Peneliti Lanjutan 

a. Hendaknya daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada 

KUD saja, tetapi pada jenis koperasi lainnya sehingga tingkat 

generalisasinya lebih baik. 

b. Hendaknya periode penelitian ditambah sehingga hasil penelitian dapat 

lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

c. Diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendetail terutama terhadap 

indikator-indikator yang masih kurang tepat. 
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Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng (Tahun 2007)   
   

 Perspective Performance      
 Perspektif Keanggotaan 74.90%       
 Perspektif Keuangan 93.80%       
 Perspektif Bisnis Internal 75.67%       
 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 83.83%       
 Total Performance 82.51%       
 Scorecard includes 4 categories, 18 indicators        

 Perspective Indicator 
Weight 
(x of 10) Description Value 

Target  
Value   Performance  

Absolute 
Performance  

 Perspektif Keanggotaan 3  74.90%     

  Rasio Anggota yang Dilayani 3  95.00% 100.00%  95.00% 2.85 

  Persentase Anggota Aktif 2  64.06% 75.00%  85.41% 1.708266667 

  Tingkat Pertumbuhan SHU 3  6.44% 10.00%  64.40% 1.932 

  
Tingkat Perolehan Anggota Baru 
(Akuisisi Anggota) 1  0.00% 10.00%  0.00% 0 

  
Kemampuan Mempertahankan 
Anggota Lama (Retensi Anggota) 1  100.00% 100.00%  100.00% 1 

 Total Performance in group 3 Perspektif Keanggotaan 74.90%   74.90% 2.24708 
          

 Perspektif Keuangan 3  93.80%     

  Tingkat Permodalan Koperasi 2  25.90% 25.90%  100.00% 2 

  Tingkat Pendapatan Koperasi 2  13.13% 13.13%  100.00% 2 

  Rasio Likuiditas 2  132.00% 132.00%  100.00% 2 

  Rasio Solvabilitas 2  117.00% 117.00%  100.00% 2 

  Rasio Rentabilitas 2  0.69% 1.00%  69.00% 1.38 
 Total Performance in group 3 Perspektif Keuangan 93.80%   93.80% 2.814 
          

 Perspektif Bisnis Internal 2  75.67%     

  Hubungan Kemitraan 4  80.00% 100.00%  80.00% 3.2 

  Pengembangan Unit Usaha 4  50.00% 75.00%  66.67% 2.666666667 

  
Tingkat Ketersediaan Informasi 
Strategis 2  85.00% 100.00%  85.00% 1.7 

 Total Performance in group 2 Perspektif Bisnis Internal 75.67%   75.67% 1.513333333 
          



          

 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 2  83.83%     

  Alokasi Dana Pendidikan 1  8.49% 8.49%  100.00% 1 

  
Tingkat Pelaksanaan Program 
Pendidikan dan Pembinaan 4  50.00% 75.00%  66.67% 2.666666667 

  
Ketepatan Waktu Pelaksanaan 
RAT 1  100.00% 100.00%  100.00% 1 

  
Rasio Kehadiran Anggota Dalam 
RAT 2  93.83% 100.00%  93.83% 1.8766 

  
Tingkat Kehadiran Kerja 
Karyawan 2  92.00% 100.00%  92.00% 1.84 

 Total Performance in group 2 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 83.83%   83.83% 1.676653333 
          
          

   Total Performance in 
Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng (Tahun 
2007) 82.51%     
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Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng (Tahun 2008)   
   

 Perspective Performance      
 Perspektif Keanggotaan 66.38%       
 Perspektif Keuangan 89.36%       
 Perspektif Bisnis Internal 86.09%       
 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 95.90%       
 Total Performance 83.12%       
 Scorecard includes 4 categories, 18 indicators        

 Perspective Indicator 
Weight 
(x of 10) Description Value 

Target 
Value   Performance  

Absolute 
Performance  

 Perspektif Keanggotaan 3  66.38%     

  Rasio Anggota yang Dilayani 3  95.00% 100.00%  95.00% 2.85 

  Persentase Anggota Aktif 2  63.47% 75.00%  84.63% 1.692533333 

  Tingkat Pertumbuhan SHU 3  2.81% 10.00%  28.10% 0.843 

  
Tingkat Perolehan Anggota Baru 
(Akuisisi Anggota) 1  2.52% 10.00%  25.20% 0.252 

  
Kemampuan Mempertahankan 
Anggota Lama (Retensi Anggota) 1  102.52% 102.52%  100.00% 1 

 Total Performance in group 3 Perspektif Keanggotaan 66.38%   66.38% 1.99126 
          

 Perspektif Keuangan 3  89.36%     

  Tingkat Permodalan Koperasi 2  8.08% 10.00%  80.80% 1.616 

  Tingkat Pendapatan Koperasi 2  24.00% 24.00%  100.00% 2 

  Rasio Likuiditas 2  129.00% 129.00%  100.00% 2 

  Rasio Solvabilitas 2  117.00% 117.00%  100.00% 2 

  Rasio Rentabilitas 2  0.66% 1.00%  66.00% 1.32 
 Total Performance in group 3 Perspektif Keuangan 89.36%   89.36% 2.6808 
          

 Perspektif Bisnis Internal 2  86.09%     

  Hubungan Kemitraan 4  72.73% 100.00%  72.73% 2.9092 

  Pengembangan Unit Usaha 4  75.00% 75.00%  100.00% 4 

  
Tingkat Ketersediaan Informasi 
Strategis 2  85.00% 100.00%  85.00% 1.7 

 Total Performance in group 2 Perspektif Bisnis Internal 86.09%   86.09% 1.72184 
               



          

 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 2  95.90%     

  Alokasi Dana Pendidikan 1  4.54% 5.00%  90.80% 0.908 

  
Tingkat Pelaksanaan Program 
Pendidikan dan Pembinaan 4  75.00% 75.00%  100.00% 4 

  
Ketepatan Waktu Pelaksanaan 
RAT 1  100.00% 100.00%  100.00% 1 

  
Rasio Kehadiran Anggota Dalam 
RAT 2  93.10% 100.00%  93.10% 1.862 

  
Tingkat Kehadiran Kerja 
Karyawan 2  91.00% 100.00%  91.00% 1.82 

 Total Performance in group 2 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 95.90%   95.90% 1.918 
          
          

   Total Performance in Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng 
(Tahun 2008) 83.12%     
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Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng (Tahun 2009)   
   

 Perspective Performance      
 Perspektif Keanggotaan 85.13%       
 Perspektif Keuangan 94.80%       
 Perspektif Bisnis Internal 77.39%       
 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 89.74%       
 Total Performance 87.40%       
 Scorecard includes 4 categories, 18 indicators        

 Perspective Indicator 
Weight 
(x of 10) Description Value 

Target 
Value   Performance  

Absolute 
Performance  

 Perspektif Keanggotaan 3  85.13%     

  Rasio Anggota yang Dilayani 3  94.00% 100.00%  94.00% 2.82 

  Persentase Anggota Aktif 2  63.47% 75.00%  84.63% 1.692533333 

  Tingkat Pertumbuhan SHU 3  13.89% 13.89%  100.00% 3 

  
Tingkat Perolehan Anggota Baru 
(Akuisisi Anggota) 1  0.00% 10.00%  0.00% 0 

  
Kemampuan Mempertahankan 
Anggota Lama (Retensi Anggota) 1  100.00% 100.00%  100.00% 1 

 Total Performance in group 3 Perspektif Keanggotaan 85.13%   85.13% 2.55376 
          

 Perspektif Keuangan 3  94.80%     

  Tingkat Permodalan Koperasi 2  13.86% 13.86%  100.00% 2 

  Tingkat Pendapatan Koperasi 2  27.35% 27.35%  100.00% 2 

  Rasio Likuiditas 2  132.00% 132.00%  100.00% 2 

  Rasio Solvabilitas 2  118.00% 118.00%  100.00% 2 

  Rasio Rentabilitas 2  0.74% 1.00%  74.00% 1.48 
 Total Performance in group 3 Perspektif Keuangan 94.80%   94.80% 2.844 
          

 Perspektif Bisnis Internal 2  77.39%     

  Hubungan Kemitraan 4  81.82% 100.00%  81.82% 3.2728 

  Pengembangan Unit Usaha 4  50.00% 75.00%  66.67% 2.666666667 

  
Tingkat Ketersediaan Informasi 
Strategis 2  90.00% 100.00%  90.00% 1.8 

 Total Performance in group 2 Perspektif Bisnis Internal 77.39%   77.39% 1.547893333 
                    



          

 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 2  89.74%     

  Alokasi Dana Pendidikan 1  1.41% 5.00%  28.20% 0.282 

  
Tingkat Pelaksanaan Program 
Pendidikan dan Pembinaan 4  100.00% 100.00%  100.00% 4 

  
Ketepatan Waktu Pelaksanaan 
RAT 1  100.00% 100.00%  100.00% 1 

  
Rasio Kehadiran Anggota Dalam 
RAT 2  91.58% 100.00%  91.58% 1.8316 

  Tingkat Kehadiran Kerja Karyawan 2  93.00% 100.00%  93.00% 1.86 
 Total Performance in group 2 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 89.74%   89.74% 1.79472 
          
          

   Total Performance in Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng 
(Tahun 2009) 87.40%     
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Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng Secara Keseluruhan  

(Tahun 2007 – 2009)        
   

 Perspective Performance      
 Perspektif Keanggotaan 79.38%       
 Perspektif Keuangan 93.80%       
 Perspektif Bisnis Internal 79.72%       
 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 96.59%       
 Total Performance 87.21%       
 Scorecard includes 4 categories, 18 indicators        

 Perspective Indicator 
Weight 
(x of 10) Description Value 

Target  
Value   Performance 

Absolute 
Performance  

 Perspektif Keanggotaan 3  79.38%     

  Rasio Anggota yang Dilayani 3  94.67% 100.00%  94.67% 2.8401 

  Persentase Anggota Aktif 2  63.66% 75.00%  84.88% 1.6976 

  Tingkat Pertumbuhan SHU 3  7.72% 10.00%  77.20% 2.316 

  
Tingkat Perolehan Anggota Baru 
(Akuisisi Anggota) 1  0.84% 10.00%  8.40% 0.084 

  
Kemampuan Mempertahankan 
Anggota Lama (Retensi Anggota) 1  100.84% 100.84%  100.00% 1 

 Total Performance in group 3 Perspektif Keanggotaan 79.38%   79.38% 2.38131 
          

 Perspektif Keuangan 3  93.80%     

  Tingkat Permodalan Koperasi 2  15.95% 15.95%  100.00% 2 

  Tingkat Pendapatan Koperasi 2  21.49% 21.49%  100.00% 2 

  Rasio Likuiditas 2  130.89% 130.89%  100.00% 2 

  Rasio Solvabilitas 2  117.19% 117.19%  100.00% 2 

  Rasio Rentabilitas 2  0.69% 1.00%  69.00% 1.38 
 Total Performance in group 3 Perspektif Keuangan 93.80%   93.80% 2.814 
          

 Perspektif Bisnis Internal 2  79.72%     

  Hubungan Kemitraan 4  78.18% 100.00%  78.18% 3.1272 

  Pengembangan Unit Usaha 4  58.33% 75.00%  77.77% 3.110933333 

  
Tingkat Ketersediaan Informasi 
Strategis 2  86.67% 100.00%  86.67% 1.7334 

 Total Performance in group 2 Perspektif Bisnis Internal 79.72%   79.72% 1.594306667 



 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 2  96.59%     

  Alokasi Dana Pendidikan 1  4.81% 5.00%  96.20% 0.962 

  
Tingkat Pelaksanaan Program 
Pendidikan dan Pembinaan 4  75.00% 75.00%  100.00% 4 

  
Ketepatan Waktu Pelaksanaan 
RAT 1  100.00% 100.00%  100.00% 1 

  
Rasio Kehadiran Anggota Dalam 
RAT 2  92.83% 100.00%  92.83% 1.8566 

  Tingkat Kehadiran Kerja Karyawan 2  92.00% 100.00%  92.00% 1.84 
 Total Performance in group 2 Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan 96.59%   96.59% 1.93172 
          
          

 
  Total Performance in 

Balanced Scorecard KUD 'KARANGPLOSO' Kabupaten Mala ng Secara 
Keseluruhan 87.21% 
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HASIL WAWANCARA SELAMA MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN 

PIHAK KUD ‘KARANGPLOSO’ KABUPATEN MALANG 

 

 

 Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Mujib selaku Sekretaris KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

 

Penulis : Bagaimana gambaran singkat mengenai KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang? 

Sekretaris  : KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang dahulunya masih 

berupa BUUD atau Badan Usaha Unit Desa. Namun, setelah adanya 

Inpres No.4 berubah menjadi KUD atau Koperasi Unit Desa. 

Sampai tahun ini (tahun 2009), KUD mempunyai 6 unit usaha yaitu 

unit simpan pinjam, unit sapi perah, unit RMU, unit pertanian, unit 

jasa, dan unit toko. 

Penulis : Bagaimana sistem penilaian kinerja yang diterapkan saat ini oleh 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang?Dan apakah 

manfaat dari penilaian kinerja tersebut? 

Sekretaris  : Penilaian kinerja disini dapat diukur dari masing-masing unit yang 

ada di KUD ‘KARANGPLOSO’. Penentuan penilaian kinerja 

tersebut dapat dilihat dari pencapaian target apakah mampu 

melampaui batas yang telah ditentukan ataukah tidak. Misalnya saja, 

pada unit sapi perah, karena unit ini merupakan unit andalan 

koperasi karena memiliki omzet terbesar diantara unit-unit lainnya 

maka dibutuhkan suatu usaha untuk menjaga kinerja unit ini. Salah 

satu bentuk penilaian kinerja dari unit ini adalah dengan melapokan 

seberapa besar pengembangan populasi, produksi susu, dan 

penjualan susu kepada IPS atau ke pihak umum. Apakah sudah 

sesuai dengan target yang ditentukan apakah tidak. Untuk tujuan 

dari penilaian kinerja tersebut adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh tingkat keberhasilan KUD dalam mencapai tujuan/rencana-



rencana kerjanya, terutama dalam hal melayani anggota, jajaran 

karyawan, dan rapat anggota mengingat anggota merupakan 

komponen pokok dalam sebuah koperasi. 

Penulis : Bagaimana dengan rasio-rasio keuangan. Apakah hal tersebut 

mempengaruhi penilaian kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang? 

Sekretaris  : Ya ada pengaruhnya. Selama ini KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang menggunakan rasio keuangan seperti rasio 

likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas seperti yang terlihat di setiap 

laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tiap tahunnya. 

Selain itu KUD ‘KARANGPLOSO’ juga membandingkan antara 

rencana anggaran dengan realisasi anggaran. Mungkin lebih 

detailnya nanti akan dijelaskan dengan pak Hari Santoso selaku 

bagian akuntansi KUD. Namun demikian, dalam mewujudkan 

kondisi keuangan yang baik, dibutuhkan pengelolaan organisasi 

yang baik pula sehingga akan dapat menjalankan perusahaan dengan 

baik, dan kinerja yang baik akan menghaslkan kompensasi finansial 

bagi organisasi. 

Penulis : Jadi selama ini KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang 

hanya melaporkan kondisi keuangannya saja pada laporan 

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas? 

Sekretaris  : Hya bukan begitu, KUD ‘KARANGPLOSO’ juga melaporkan 

tentang bidang organisasi koperasi seperti jumlah anggota dan  

struktur organisasi, bidang usaha seperti pencapaian target tiap unit 

usaha. Jadi dapat diketahui bagaimana kondisi atau perkembangan 

yang terjadi pada organisasi dan bidang usaha yang ada di KUD. 

Penulis : Untuk laporan keuangannya, apakah tiap unit usaha memiliki 

laporan keuangannya sendiri-sendiri ataukah terfokus pada satu 

laporan keuangan saja yang dibuat menyeluruh oleh KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang? 



Sekretaris  : Sistem laporan keuangan disini bersifat sentralisasi, artinya laporan 

keuangan untuk tiap unit usaha terpusat pada satu laporan keuangan 

saja. Jadi dari enam unit usaha yang ada, KUD hanya membuat satu 

laporan keuangan yang mampu mencakup segala kegiatan 

operasional tiap unit usaha kaitannya dengan sektor keuangan 

seperti pendapatan dan beban-beban usaha untuk tiap unit usaha 

yang tercermin pada laporan perhitungan SHU, total akiva, 

kewajiban dan ekuitas pada neraca.  

Penulis : Bagaimana dengan anggota yang ada di KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang. Bagaimana pertumbuhannya dan berapa 

target perolehan anggota tiap tahunnya? 

Sekretaris  : Pertumbuhan anggota di KUD ‘KARANGPLOSO’ dapat dilihat di 

laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dan 

nampaknya pertumbuhan anggota disini cukup stagnan, artinya 

jumlah anggota cenderung tetap tiap tahunnya. Kalaupun bertambah, 

pertumbuhannya tidak terlalu banyak, dan hal tersebut tidak 

sebanding dengan target pertumbuhan anggota yaitu tumbuh 10% di 

tiap tahunnya.  

Penulis : Untuk besarnya pembagian SHU-nya tergantung pada apa saja?  

Sekretaris  : Besarnya SHU yang diterima masing-masing anggota tergantung 

pada banyaknya transaksi yang dilakukan para anggota. Semakin 

banyak transaksi yang dilakukan, maka harapan untuk memperoleh 

SHU yang lebih besar juga akan semakin besar. Jadi besarnya 

perlehan SHU tergantung pada parisipasi anggota itu sendiri. 

Penulis : Berbicara mengenai partisipasi  anggota, maka akan mengacu 

pada anggota aktif. Kira-kira berapa persen ya pak total anggota 

aktif yang ada di KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang? 

Apakah ada target atas jumlah anggota aktif tersebut? 

Sekretaris  : Untuk jumlah anggota aktif disini sekitar 2500-an dari total 

keseluruhan anggota yang ada. Untuk target, KUD 

‘KARANGPLOSO’ mentargetkan jumlah anggota aktif sebesar 



75% dari jumlah keseluruhan anggota. Semakin banyak jumlah 

anggota aktif dalam sebuah koperasi maka diharapkan mampu 

mendorong kinerja koperasi.   

Penulis : Bagaimana dengan hubungan kemitraan yang ada pada KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang?Biasanya dalam bidang 

apa saja? 

Sekretaris  : Memang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya KUD 

melakukan hubungan keluar yang disebut sebagai hubungan 

kemitraan. Selama ini hubungan kemitraan yang berhasil 

bekerjasama dengan KUD ‘KARANGPLOSO’ cukup banyak. 

Sebagai contoh, dalam hal pendistribusian/penjualan susu segar 

KUD memiliki konsumen tetap yaitu bekerjasama dengan PT 

Nestle, dalam hal pembayaran rekening listrik KUD bekerjasama 

dengan PLN, serta dalam hal penggilingan tebu rakyat KUD 

bekerjasama dengan PT Kebon Agung. Untuk bidang usaha apa saja 

dalam melakukan hubungan kemitraan disesuaikan dengan unit 

usaha yang ada pada KUD. 

Penulis : Apa manfaat yang bisa dipetik KUD ‘KARANGPLOSO’ 

Kabupaten Malang atas hubungan kemitraan tersebut. Apakah 

berpengaruh terhadap pendapatan ataukah modal KUD sendiri? 

Sekretaris  : Pastinya sangat berperan sekali dalam keberlanjutan usaha KUD. 

Dengan menjalin hubungan keluar (kemitraan), maka akan terjalin 

hubunga yang saling menguntungkan, baik dari sisi KUD maupun 

sisi mitra usaha. Sebagai contoh, seperti yang telah saya jelaskan 

sebelumnya yaitu mengenai hubungan kemitraan antara KUD 

dengan PT Nestle. Hubungan tersebut melahirkan hubungan yang 

saling menguntungkan, PT Nestle mempunyai pemasok susu segar 

tetap yaitu dari KUD, dan KUD memperoleh pendapatan dari 

penjualan susu segar tersebut. Perlu diketahui, bahwa PT Nestle 

merupakan salah satu mitra KUD yang sudah bertahun-tahun 

menjadi partner kerja KUD. Selain itu, manfaat yang dapat dipetik 



dari menjalin hubungan keluar adalah secara aktif memberikan 

dorongan pertumbuhan dan iklim usaha yang positif, serta arahan 

dan informasi yang diperlukan sehingga diharapkan mampu 

mempertahankan kelestarian dan keharomonisan. Sampai saat ini, 

kita mempunyai mitra usaha untuk sektor pemasaran, bahan baku, 

keuangan (bank), peralatan dan jasa. Oleh karena itu, sebagai 

pelaksana usaha komitmen dengan mitra kerja harus senantiasa 

dijaga, sehingga hubungan keluar KUD dapat berjalan sesuai 

harapan. Untuk pengaruhnya terhadap pendapatan dan modal, 

memang  

Penulis : Dalam hal pengembangan unit usaha, adakah ketetapan target 

yang harus dicapai seperti melahirkan unit usaha baru dalam 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang? 

Sekretaris  : Prioritas kami dalam hal pengembangan unit usaha bukanlah 

melahirkan atau menciptakan unit usaha baru, melainkan bagaimana 

kita melakukan ekspansi atau perluasan dari unit usaha yang ada 

yang dalam hal ini adalah bagaimana dengan peluang-peluang yang 

ada, KUD ‘KARANGPLOSO’ mampu memanfaatkannya dan 

mempu menciptakan unit usaha rintisan dari unit usaha utama KUD. 

Sebagai contoh, pada awal tahun 2008 KUD ‘KARANGPLOSO’ 

mampu menciptakan unit usaha rintisan dari unit sapi perah yang 

disebut unit agribisnis. Unit ini merupakan unit yang beroperasi 

pada usaha pembesaran pedet, yang pada akhirnya diharapkan 

kedepannya menjadi unit usaha baru yang produktif sehingga 

mampu meningkatkan pendapatan atau omzet dari unit sapi perah. 

Penulis : Sampai saat ini unit usaha rintisan apa saja yang ada di KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang? Apakah unit usaha 

rintisan tersebut dapat beroperasi secara maksimal? 

Sekretaris  : Sampai tahun 2010 ini, ada empat unit usaha rintisan, yaitu unit 

waserda, unit kompos, unit Tebu Rakyat (TR) yang merupakan unit 

rintisan pada tahun 2006 dari unit pertanian, dan unit agribisnis yang 



telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk kegiatan operasionalnya, 

saya rasa sudah mampu memberikan kontribusi pada kelangsungan 

usaha KUD karena kami optimis untuk menjadikan unit usaha 

rintisan tersebut agar lebih produktif. 

Penulis : Bagaimana dengan program penyuluhan, apakah kegiatan 

tersebut ada di KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang? 

Siapakah yang menjadi peserta program penyuluhan tersebut? 

Juga, adakah target frekuensi diselenggarakannya program 

penyuluhan tersebut selama satu tahun? 

Sekretaris  : Ada, program penyuluhan di KUD ‘KARANGPLOSO’ terbagi 

menjadi 2, yaitu pendidikan internal yang diselenggarakan oleh 

pihak internal KUD dan pendidikan eksternal yang diselenggarakan 

oleh pihak eksternal KUD. Program pendidikan tersebut biasanya  

dihadiri oleh pengurus dan pengawas, yang nantinya informasi-

informasi yang didapat selama mengikuti program pendidikan 

tersebut akan disampaikan pada karyawan bahkan anggota yang 

berkepentingan atas informasi tersebut melalui program penyuluhan 

sendiri oleh KUD ‘KARANGPLOSO’. Untuk target berapa banyak 

tingkat program pendidikan tersebut diselenggarakan, biasanya 

paling tidak dalam kurun waktu 1 bulan selalu ada. Diharapkan 

dengan dilakukannya program pendidikan tersebut akan mampu 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pengurus, 

pengawas, karyawan dan anggota KUD.  

Penulis : Bagaimana dengan ketersediaan informasi KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang bagi pihak eksternal? 

Apakah cukup maksimal? Kira-kira berapa persen ketersediaan 

informasi tersebut? 

Sekretaris  : Ketersediaan informasi KUD ‘KARANGPLOSO’ bagi pihak 

eksternal selama ini sudah cukup baik. Namun, saya kira masih 

terdapat kekurangan karena sampai sekarang KUD masih belum 

memiliki pihak-pihak atau bagian yang khusus menyediakan 



informasi tersebut bagi pihak eksternal atau seperti anda yang 

melakukan penelitian disini. Dengan demikian, untuk mendapatkan 

informasi strategis tersebut pihak-pihak yang berkepentingan harus 

bertemu langsung dengan bagian-bagian KUD yang dirasa 

berkapasitas atas informasi yang dibutuhkan. Untuk prosentasenya, 

kira-kira mencapai 85% – 90%.  

Penulis : Untuk tingkat kehadiran kerja karyawan, berapakah kira-kira 

prosentasenya? 

Sekretaris  : Untuk tingkat kehadiran kerja karyawan, kami pastinya 

mengharapkan karyawan hadir setiap hari kerja. Tapi pihak KUD 

sendiri juga memberikan ijin libur jika ada kepentingan ataupun 

sakit. Namun demikian, dalam usaha berbentuk koperasi ada sedikit 

perbedaan. Tingkat kehadiran kerja karyawan bukanlah prioritas 

utama, akan tetapi yang menjadi prioritas utama kami adalah 

bagaimana karyawan atau bahkan pengurus dan pengawas mampu 

menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. Namun demikian, walaupun tingkat kehadiran karyawan 

dalam bekerja bukan merupakan prioritas utama, kami 

mengharapkan karyawan memiliki rasa tanggung jawab dan tingkat 

kepatuhan terhadap KUD dengan tetap hadir bekerja jika tidak ada 

halangan. Untuk prosentasenya kira-kira sebesar 90%. 

Penulis : Bagaimana dengan tingkat kehadiran anggota dalam 

penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT)? Apakah sudah 

sesuai dengan yang diharapkan? 

Sekretaris  : Selama ini prosentase kehadiran anggota dalam RAT selalu baik, 

karena di tiap penyelenggaraan RAT prosentasenya selalu mencapai 

90%. Namun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di laporan 

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. 

 

 



 Hasil Wawancara dengan bapak Hari Santoso selaku Bagian Akuntansi 

KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang  

 

Penulis : Bagaimana kondisi keuangan yang ada di KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang selama kurun waktu 

tahun 2007 – 2009? 

B. Akuntansi  : Kondisi keuangan KUD ‘KARANGPLOSO’ dapat dilihat di 

neraca konsolidasi yang telah dibuat. Disitu, dapat dilihat 

bagaimana posisi keuangan jika dilihat dari total harta, kewajiban 

dan modalnya. Sedangkan untuk mengeahui seberapa besar 

perolehan SHU, kami juga melaporkan perhitungannya pada 

laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Mungkin 

untuk kondisi keuangan koperasi dapat dilihat dari rasio-rasio 

keuangannya seperti rasio likuiditas yang menunjukkan 

bagaimana kemampuan KUD dalam membayar hutang-

hutangnya. 

Penulis : Bagaimana dengan pertumbuhan SHU-nya? Berapa target 

pertumbuhan SHU yang ditetapkan oleh KUD 

‘KARANGPLSOO’ Kabupaten Malang? 

B. Akuntansi  : Untuk perolehan SHU pada KUD cenderung mengalami kenaikan 

tiap tahunnya. Untuk targetnya, kami mentargetkan pertumbuhan 

SHU tiap tahunnya adalah sebesar 10%. 

Penulis : Bagaimana dengan target dalam rasio-rasio keuangan koperasi 

yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas?  

B. Akuntansi  : Untuk rasio likuiditas kami mematok target sebesar 125%, hal ini 

menunjukkan bahwa untuk melunasi hutang Rp 1, maka dijamin 

dengan harta lancar sebesar Rp 1.25. Untuk rasio solvabilisas 

KUD mentargetkan sebesar 110%, sedangkan untuk kemampuan 

koperasi dalam menghasilkan SHU yang lebih dikenal dengan 

rasio rentabilitas sebesar 1%. 

 



Penulis : Bagiamana dengan target pertumbuhan modal dan 

pertumbuhan pendapatan yang telah ditetapkan KUD 

‘KARANGPLOSO’ Kabupaten Malang sendiri? Apakah target 

tersebut sudah berhasil direalisasikan oleh KUD? 

B. Akuntansi  : Untuk terget pertumbuhan modal dan pendapatan kami 

mentargetkan akan naik sebesar 10% tiap tahunnya. Sedangkan 

untuk realisasinya ya kadang melampaui target, mendekati target 

dan bahkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

Penulis : Jika dilihat dari kondisi keuangan yang tergambar dalam 

neraca dan dari hasil analisis rasio keuangan tersebut, menurut 

bapak apakah kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang ini tergolong baik atau tidak?  

B. Akuntansi : Menurut saya, selama ini kondisi keuangan KUD 

‘KARANGPLOSO’ masih tergolong baik, yaitu baik dari sisi 

harta, kewajiban besarta modalnya. Juga jika dilihat dari analisis 

rasio keuangan yang cukup baik, yaitu masih dalam batas wajar  

dan sesuai dengan standar/ketetapan-ketetapan yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

Penulis : Menurut bapak, apakah dengan melaporkan kondisi keuangan 

seperti melakukan analisis rasio keuangan sudah mampu 

mencerminkan kinerja KUD ‘KARANGPLOSO’ Kabupaten 

Malang secara keseluruhan? 

B. Akuntansi : Menurut saya, jika dengan mengetahui bagaimana hasil dari 

analisis rasio keuangan saja itu hanya mencerminkan kondisi 

keuangan koperasi saja, bukan dari seluruh komponen koperasi. 

Mungkin untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi secara 

menyeluruh dapat ditelusuri dari kegiatan operasional masing-

masing unit usaha KUD karena keberadaan unit-unit tersebut 

merupakan kegiatan utama KUD. 
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