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ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KOPERASI DENGAN 
PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD  

 (Studi pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang) 

Oleh : 

Nidia Nuraini 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Djumahir. SE., MM 

 

RINGKASAN 

 

Analisis pengukuran kinerja dilakukan agar dapat membantu pihak 
koperasi untuk bahan pertimbangan dan bahan informasi bagi pihak manajemen 
koperasi dikemudian hari sehingga mampu meningkatkan pencapaian tujuan 
koperasi. Menilai kinerja perusahaan semata-mata dari aspek keuangan dapat 
menyesatkan, maka dicobalah pendekatan baru yang menyeimbangkan 
pengukuran aspek keuangan dan non keuangan yaitu Balanced Scorecard.  

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang ditinjau dari 
empat perspektif Balanced Scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif 
pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif belajar dan 
berkembang?. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif dan dilaksanakan di Koperasi SU “ 
SETIA BUDI WANITA” Malang dengan menggunakan data-data dari koperasi 
mulai dari tahun 2008 sampai 2010, baik itu data keuangan maupun data non 
keuangan. 

Dari Analisis yang telah dilakukan secara umum dapat disimpulkan bahwa 
Kinerja Keuangan pada Kopersi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang belum 
berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dari keempat perspektif, perspektif 
keuangan dan keanggotan (pelanggan) yang menunjukkan hasil negatif. Namun 
kedua perspektif yang lain, yakni perspektif proses bisnis internal, serta 
pembelajaran dan perkembangan menunjukkan hasil yang positif.  

 
Kata Kunci : Pengukuran kinerja, balanced scorecard,  
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Indonesia di era globalisasi sekarang ini dihadapkan pada 

persaingan yang sangat ketat, di mana setiap pelaku saling bersama untuk 

mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Koperasi di Indonesia merupakan 

suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan 

kekeluargaan dan kegotongroyongan serta merupakan ciri khas tata kehidupan 

bangsa Indonesia. Karena itu hendaknya koperasi mampu menanamkan peran 

sungguh- sungguh dalam kehidupan perekonomian di Indonesia.  

Koperasi Indonesia memang tidak tumbuh sebaik sejarah koperasi di Barat 

dan sebagian lain tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan 

dengan kepentingan program pembangunan lainnya oleh Pemerintah. Krisis 

ekonomi telah meninggalkan pelajaran baru, bahwa ketika Pemerintah tidak 

berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui 

program yang dilewatkan koperasi justru terkuak kekuatan swadaya koperasi. 

Dalam perkembangannya koperasi di Indonesia boleh dikatakan sangat 

menggembirakan. Hal ini terlihat dari banyaknya koperasi yang beramai-ramai 

berdiri. Prinsip kekeluargaan dalam usaha ini ternyata mempunyai daya tarik 

tersendiri bagi institusi maupun perorangan untuk menyimpan maupun meminjam 

dana di koperasi. 

Program pemerintah yang memberikan dana hibah kepada koperasi pada 

beberapa waktu yang lalu telah mampu membuat perkembangan koperasi menjadi 



lebih bergairah. Koperasi - koperasi tersebut banyak yang menjadi besar dan 

berkembang. Namun tidak sedikit pula koperasi - koperasi yang gulung tikar, hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya dari segi manajemen baik itu 

SDM, pemasaran, keuangan, maupun operasional yang kurang baik. Salah satu 

faktor yang sangat penting di bidang keuangan adalah kebijakan perusahaan 

di keuangan. Kebijakan di bidang keuangan dapat diputuskan setelah melihat dan 

menilai laporan keuangan baik Neraca maupun Laporan Laba Rugi. Penilaian 

terhadap laporan keuangan sangat penting dilakukan, karena dapat mengetahui 

posisi keuangan yang ada dalam koperasi. Penilaian terhadap laporan keuangan 

dapat pula digunakan untuk mengetahui kinerja koperasi dalam keadaan sehat 

ataupun tidak sehat, sehingga dapat diambil langkah-langkah lebih lanjut untuk 

mengantisipasinya  

Mengetahui kondisi kinerja keuangan merupakan hal yang penting yang 

harus dilakukan oleh suatu perusahaan sebelum memutuskan suatu kebijakan 

dalam bidang keuangan, maka diperlukan analisis data-data kinerja keuangan dari 

tahun-tahun yang lalu sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan serta hasil 

yang dianggap cukup baik. Dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja 

keuangan koperasi dengan menggunakan input laporan keuangan, dapat dilakukan 

dengan berbagai macam metode analisis. Salah satu metode yang umum 

digunakan adalah analisis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang digunakan 

meliputi: rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage, rasio profitabilitas dan 

rasio nilai pasar. 

Selama ini, pengukuran kinerja secara tradisional hanya menitikberatkan 

pada sisi keuangan. Manajer yang berhasil mencapai tingkat keuntungan atau 



return on investment yang tinggi akan dinilai berhasil, dan memperoleh imbalan 

yang baik dari perusahaan. Akan tetapi, menilai kinerja perusahaan semata-mata 

dari aspek keuangan dapat menyesatkan. Kinerja keuangan yang baik saat ini 

kemungkinan dicapai dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka 

panjang perusahaan. Dan sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik dalam 

jangka pendek dapat terjadi karena perusahaan melakukan investasi-investasi 

demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Mengatasi kekurangan ini, 

ditambah dengan kenyataan betapa aktiva perusahaan perusahaan di era informasi 

ini lebih didominasi oleh intangible assets yang tak terukur, dicobalah pendekatan 

baru yang mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat aspek 

atau perspektif, yakni perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta 

proses belajar dan berkembang. Ke empat perspektif tersebut merupakan uraian 

dan upaya penerjemahan visi dan strategi perusahaan ke dalam terminologi 

operasional (Kaplan dan Norton, 1996). Gagasan untuk menyeimbangkan 

pengukuran aspek keuangan dengan aspek non keuangan melahirkan apa yang 

dinamakan Balanced Scorecard. 

Konsep Balanced Scorecard menekankan pada keseimbangan faktor 

keuangan dan non keuangan. Faktor tersebut meliputi faktor internal (karyawan 

dan organisasi) dan faktor eksternal (pemegang saham dan pelanggan), serta 

faktor jangka pendek (operasional) dan faktor jangka panjang (visi dan misi) yang 

berfungsi sebagai alat pengukur kinerja organisasi dan system manajemen 

strategis. Aplikasi Balanced Scorecard dimulai dari akarnya yaitu pembelajaran 

dan pertumbuhan, yang memberikan kontribusi pada proses internal bisnis, 

sehingga pelanggan menjadi puas dan pada akhirnya perusahaan akan 



mendapatkan keuntungan yang tercermin dalam performasi keuangan (Sasongko, 

2005). 

Pada perkembangannya, jarang sekali ada pembahasan mengenai penerapan 

Balanced Scorecard pada organisasi-organisasi dengan karakteristik khusus 

seperti koperasi, yang ditandai relational contracting, yakni saat owner dan 

consumer adalah orang yang sama, serta di mana mutual benefit anggota menjadi 

prioritasnya yang utama (Merchant, 1998). Pada organisasi-organisasi semacam 

ini, keberhasilan haruslah lebih didasarkan pada kesuksesan pencapaian misi 

secara luas daripada sekedar perolehan keuntungan. Berlainan dengan perusahaan 

atau organisasi yang bertujuan semata-mata mencari laba, karakteristik penting 

lain dari koperasi terlihat dari fungsi dan peran yang diamanatkan oleh UU No. 

25/1992 yang di antaranya adalah : "Membangun dan mengembangkan potensi 

dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya" (UU 

Perkoperasian). 

Dalam pelaksanaannya, peneliti memilih koperasi sebagai obyek penelitian. 

Lebih tepatnya yaitu pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita 

Malang (selanjutnya disingkat dengan Kopwan SU ”Setia Budi Wanita”). 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” adalah salah satu koperasi berprestasi yang ada 

di Indonesia. Pada tahun 2008, Kopwan SU “Setia Budi Wanita” masuk ke dalam 

100 KOPERASI BESAR INDONESIA versi majalah PIP Dekopin pada ranking 

ke 27. Jika dilihat dari jumlahnya koperasi yang ada di Indonesia berjumlah 

kurang dari 600 ribu koperasi. Dengan menempati urutan ke 27 maka Kopwan SU 



“Setia Budi Wanita” telah mampu menunjukkan dirinya sebagai koperasi nasional 

dengan prestasi yang baik. 

Dulu Kopwan SU “Setia Budi Wanita” merupakan koperasi yang besar di 

kota Malang. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang mengenal kebesaran 

nama koperasi ini. Namun pada tahun 1982 Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

mengalami kejatuhan sampai collapse yang disebabkan oleh manajemen yang 

kurang baik. Dari anggota yang berjumlah 5000 orang, tinggal tersisa 360 orang 

saja. Banyak sekali deposito-deposito anggota yang harus dikembalikan, hingga 

harus meminjam dana dari BI. Dengan sisa anggota yang ada, Kopwan SU “Setia 

Budi Wanita” berusaha untuk bangkit kembali. Hingga akhirnya pada tahun 2005 

angsuran pinjaman BI sudah dapat dituntaskan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil judul “ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KOPERASI 

DENGAN PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD (Studi pada Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: Apakah kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia 

Budi Wanita” Malang ditinjau dari empat perspektif Balanced Scorecard, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta 

perspektif belajar dan berkembang dalam keadaan baik atau tidak? 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui kinerja 

Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang ditinjau dari ke empat 

perspektif Balanced Scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal serta perspektif belajar dan berkembang. 

 

1.4. Kontribusi Penelitian 

1. Bagi Koperasi 

Untuk memberikan masukan sebagai bahan analisa dan perkembangan 

langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini dari pengukuran kinerja 

manajemen serta memberikan petunjuk dan saran kepada koperasi yang 

mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar aktivitas koperasi 

berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan koperasi dapat tercapai. 

2. Bagi Universitas 

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai acuan 

perbandingan khususnya mengenai balanced scorecard sebagai alat ukur 

kinerja juga sebagai bahan kajian untuk permasalahan- permasalahan yang 

sepadan dengan masalah yang diteliti. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan studi banding bagi 

peneliti yang memerlukan di masa yang akan datang. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Sri Siswindari (2007) dalam penilitiannya yang berjudul “Analisis Balanced 

Scorecard untuk Penilaian Kinerja Perusahaan Agar-Agar UD. Srigunting 

Malang” menunjukkan hasil bahwa secara umum kinerja perusahaan pada tahun 

2006 dikatakan baik dan terdapat peningkatan dari tahun 2004. Peningkatan 

terjadi disemua perspektif, diantaranya pada perspektif keuangan terdapat 

peningkatan kinerja keuangan untuk semua rasio yang diukur dan pada perspektif 

pelanggan terdapat penambahan pelanggan baru. 

Lutfiana Yuniaty (2009) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Balanced Scorecard Guna Mendorong Peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan 

(Study Kasus pada PT. JAMSOSTEK Kantor Cabang Malang)”. Perusahaan telah 

mencoba menerapkan system pengukuran dengan Balanced Scorecard dan 

mendapat hasil yang lebih lengkap dan komprehensif tentang kondisi perusahaan 

yang sebenarnya. 

Alesxander R. Octavianus dan Supiningtyas Purwaningrum (2006) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengukuran Kinerja Perusahaan Menggunakan 

Kartu Skor Keseimbangan (Balanced Scorecard) Studi Kasus PT Telekomunikasi 

Seluler” menunjukkan hasil bahwa secara umum kinerja perusahaan pada tahun 

2005 dikatakan baik dan terdapat peningkatan dari tahun 2003. Peningkatan 

terjadi di semua perspektif, diantaranya: pada perspektif keuangan terdapat 



peningkatan kinerja keuangan untuk semua rasio yang diukur dan pada perspektif 

pelanggan terdapat penambahan pelanggan baru dan peningkatan pangsa pasar. 

 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Pengukuran Kinerja 

2.2.1.1 Pengertian Pengukuran Kinerja 

Perubahan lingkungan bisnis yang cepat saat ini mengakibatkan semakin 

tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha. Untuk mengetahui keunggulan 

kompetitif yang diberikan kepada konsumen, suatu perusahaan harus mengukur 

tingkat kinerjanya terlebih dahulu. 

Kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi, dan bagian karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2002). Pengukuran 

kinerja adalah salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen yang 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan perusahaan telah tercapai, 

menilai prestasi bisnis, serta memprediksi harapan-harapan perusahaan di masa 

datang. 

Kaplan dan Norton (1996), mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai 

suatu tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam 

rantai nilai yang ada pada perusahaan. 

Dengan demikian pengukuran kinerja adalah suatu tindakan pengukuran 

terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi 

perusahaan itu sendiri, yang hasilnya dapat digunakan sebagai umpan balik 



terhadap rencana perusahaan yang telah dibuat dan digunakan sebagai 

pengendalian yang harus disesuaikan dengan manajemen. 

2.2.1.2 Persyaratan sistem kinerja yang baik 

Agar pengukuran kinerja menjadi lebih efektif dalam mengukur aktivitas-

aktivitas yang dilakukan organisasi, maka syarat yang harus dimiliki sistem 

pengukuran kinerja adalah: 

1. Sistem pengukuran kinerja didasarkan pada masing-masing aktivitas dan 

karakteristik organisasi 

2. Sistem pengukuran kinerja mengevaluasi berbagai aktivitas, menggunakan 

ukuran-ukuran kinerja yang berorientasi pada pelanggan. 

3. Sistem pengukuran kinerja sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang 

mempengaruhi pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian yang 

komprehensif. 

4. Sistem pengukuran kinerja memberikan umpan balik yang membantu seluruh 

anggota organisasi mengenai masalah-masalah yang ada, untuk kemungkinan 

perbaikan.        

2.2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001), tujuan sekaligus manfaat dari pengukuran 

kinerja untuk organisasi adalah: 

1. Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standart perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat 



berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran. 

2. Untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan 

menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil 

kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik bersifat intrinsik maupun 

ekstrinsik. 

2.2.2 Balanced Scorecard 

2.2.2.1 Pengertian Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard pertama kali dipublikasikan oleh Kaplan dan Norton 

tahun 1992 dalam sebuah artikel berjudul “Balanced Scorecard Measures That 

Drive Performance”, memuat serangkaian riset dan eksperimen serta diskusi rutin 

untuk mengembangkan model pengukuran kinerja baru. Kaplan dan Norton 

merancang alat ukur prestasi suatu organisasi yang berkeseimbangan yang disebut 

dengan Balanced Scorecard, yaitu seperangkat alat ukur penilaian untuk menilai 

secara lebih komplet prestasi suatu organisasi bisnis. 

Mulyadi (2001:1) menyatakan bahwa “Balanced Scorecard” berasal dari 

dua kata, yaitu kartu skor dan berimbang. Kartu skor adalah kartu yang digunakan 

untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan 

untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan untuk personel di masa depan. 

Kata berimbang dimaksudkan untuk mewujudkan bahwa kinerja personel diukur 

secara berimbang dari dua aspek yaitu keuangan dan non keuangan. 

Menurut Kaplan dan Norton (2000) Balanced Scorecard adalah sekumpulan 

ukuran kinerja yang mencakup empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses 



bisnis internal serta belajar dan berkembang. Kata “balance” dalam Balanced 

Scorecard berarti bahwa dalam pengukuran kinerja harus terdapat keseimbangan 

(balance) antara ukuran keuangan dan ukuran non keuangan (ukuran operasional). 

Balanced Scorecard meliputi tolok ukur keuangan yang menerangkan akibat 

dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan suatu organisasi dan dilengkapi 

dengan tolok ukur operasional terhadap kepuasan pelanggan, proses bisnis 

internal, serta aktivitas inovasi dan perbaikan organisasi. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Balanced Scorecard 

menerapkan strategi untuk semua aspek yang terdapat dalam lingkungan bisnis 

dari segi keuangan maupun nonkeuangan. 

2.2.2.2 Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif. 

Keempat perspektif tersebut memungkinkan adanya keseimbangan antara tujuan 

jangka pendek (finansial) dan tujuan jangka panjang (non finansial). Empat 

perspektif tersebut meliputi: 

1. Perspektif Keuangan 

Balanced Scorecard menggunakan perspektif keuangan (finansial) untuk 

membantu tujuan jangka panjang perusahaan dalam usahanya untuk mencapai 

tingkat pengembalian modal investasi yang tinggi dari setiap unit bisnis. Ukuran 

kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi 

dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba 

perusahaan.  



Tujuan keuangan menjadi fokus tujuan dan ukuran untuk semua perspektif 

lainnya, artinya setiap ukuran yang terpilih harus merupakan bagian dari 

hubungan sebab akibat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja 

keuangan. Pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang 

dimilikinya. Kaplan dan Norton (1996: 25) mengidentifikasi tiga tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pertumbuhan (Growth) 

Tahap pertumbuhan merupakan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. 

Pada tahap ini perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan produk yang 

baik, manajemen terikat komitmen untuk mengembangkan produk baru, 

membangun fasilitas produksi, sistem informasi, infrastruktur yang lain 

dan saluran distribusi yang mendukung jaringan bisnis. Konsekuensinya 

cash flow perusahaan mungkin negatif, dengan tingkat return on 

investment rendah. Pada tahap ini ukuran kinerja keuangan yang tepat 

adalah market share, pertumbuhan pendapatan, dan penjualan. 

2. Tahap Bertahan (Sustain) 

Tahap ini merupakan tahap dimana perusahaan sudah mencapai 

kemantapan, sehingga usahanya adalah mempertahankan pangsa pasar 

yang mereka miliki, agar dapat terus meraih laba. Investasi tetap dilakukan 

dengan meningkatkan kapasitas produksi dan penyempurnaan proses 

produksi. Sehingga tolok ukur yang digunakan meliputi besarnya 

pendapatan operasi (operating income), besar laba kotor (gross margin), 



tingkat pengembalian investasi (ROI), tingkat pengembalian modal 

(ROE), dan besarnya nilai tambah ekonomis (EVA). 

3. Tahap Panen (Harvest) 

Perusahaan yang berada pada tahap panen ini tidak lagi membutuhkan 

investasi yang besar karena pada tahap ini perusahaan sudah mencapai 

kematangan dan memetik hasilnya. Pada kondisi ini hanya terbatas 

pengeluaran pemeliharaan rutin untuk meningkatkan pendayagunaan 

aktiva perusahaan. Tolok ukur yang dapat dipergunakan melalui besarnya 

kas masuk (cash flow) dan tingkat penurunan kebutuhan modal kerja.  

2. Perspektif Pelanggan 

Kinerja ini dianggap penting dewasa ini mengingat semakin ketatnya 

pertarungan mempertahankan pelanggan lama dan merebut para konsumen baru. 

Perspektif pelanggan dalam Balanced Scorecard mengidentifikasikan bagaimana 

kondisi konsumen mereka dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan 

untuk bersaing dengan kompetitor mereka. 

Dalam perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan lima aspek utama 

yaitu: 

1. Pengukuran Pangsa Pasar, yang mengukur seberapa besar proporsi segmen 

pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan. 

2. Kemampuan mempertahankan konsumen lama (customer retention) yang 

mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik konsumen-

konsumen lama. Alat ukur yang dapat digunakan adalah presentase 

pertumbuhan bisnis dengan konsumen yang ada saat ini. 



3. Tingkat perolehan konsumen (customer acquisition), yang mengukur banyak 

perusahaan berhasil menarik konsumen-konsumen baru. Alat ukur yang 

digunakan adalah banyaknya jumlah konsumen baru dibagi dengan jumlah 

penjualan ke pasar konsumen baru di segmen pasar yang ada. 

4. Tingkat kepuasan konsumen (customer satisfaction), yang mengukur 

seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih perusahaan dari penjualan 

produk kepada para konsumen. 

5. Profitabilitas konsumen (customer profitability), yang mengukur keuntungan 

bersih yang diperoleh dari konsumen atau segmen tertentu setelah 

menghitung berbagai pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen tersebut. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa 

baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan jasa mereka sesuai dengan 

spesifikasi pelanggan. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk 

menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi 

konsumen dan juga para pemegang saham. Secara umum perspektif ini dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Proses Inovasi, dalam proses penciptaan nilai tambah bagi konsumen, proses 

inovasi merupakan salah satu kritikal proses dimana efisiensi dan efektifitas 

serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya 

efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi konsumen. Secara 



garis besar proses inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) pengukuran 

terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan, (2) 

pengukuran terhadap proses pengembangan produk. 

b. Proses Operasi, berawal dari pesanan pelanggan dan berakhir dengan 

pengiriman produk atau jasa kepada pelanggan. Kegiatan operasional lebih 

mudah diukur karena sifat kejadiannya rutin dan berulang-ulang. Perusahaan 

menginginkan proses operasional yang efisien dan dapat mengirimkan produk 

atau jasa kepada pelanggan tepat pada waktunya. 

c. Proses Pelayanan Purna Jual, tahap terakhir dalam proses bisnis internal 

adalah dilakukannya pengukuran terhadap pelayanan purna jual kepada 

konsumen. Proses ini menjadi bagian yang cukup penting karena pelayanan 

purna jual ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. Yang 

termasuk dalam aktivitas purna jual diantaranya adalah: garansi dan aktifitas 

reparasi, perlakuan terhadap produk cacat atau rusak, proses pembayaran 

yang dilakukan oleh konsumen pada transaksi penjualan yang dilakukan 

secara kredit. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tujuan perspektif pembelajaran dan Pertumbuhan adalah penyediaan 

infrastruktur untuk mendukung pencapaian tiga kinerja sebelumnya. Tolok ukur 

kinerja pertumbuhan dan pembelajaran dibagi menjadi tiga: 

a. Employee capabilities, dimana untuk mengukur seberapa banyak karyawan 

yang dapat memenuhi syarat untuk melaksanakan strategi tertentu 

dibandingkan dengan antisipasi kebutuhan perusahaan yang akan datang. 



b. Information system capabilities, alternatif yang termasuk kelompok ini adalah 

tingkat ketersediaan informasi yang dibutuhkan, tingkat ketepatan informasi 

yang tersedia dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. 

c. Motivation, Empowerment, and alignment, Pegawai yang sempurna dengan 

informasi yang berlimpah tidak akan memberikan kontribusi pada 

keberhasilan usaha apabila mereka tidak diberikan kebebasan untuk 

mengambil keputusan atau bertindak.    

2.2.2.3 Keunggulan Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard sebagai inti sistem manajemen strategik memiliki 

keunggulan yang menurut Mulyadi (2001) adalah sebagai berikut: 

1. Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup ke dalam perencanaan 

strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas 

ke tiga perspektif lain: pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan. Perluasan perspektif ke perspektif non-keuangan tersebut 

menghasilkan manfaat sebagai berikut: 

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berjangka panjang. 

b. Melatih organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. 

2. Koheren 

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab 

akibat diantara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan 

strategik. Kekoherenan sasaran strategik yang dihasilkan dalam sistem 



perencanaan strategik memotivasi personel untuk bertanggungjawab dalam 

mencari inisiatif strategik yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. 

3. Seimbang. 

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. 

4. Terukur 

Balanced Scorecard mengukur sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Sasaran 

strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur, namun dalam 

pendekatan balanced scorecard, sasaran di ketiga perspektif non-keuangan 

tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola, sehingga dapat diwujudkan. 

Dengan demikian, keterukuran sasaran-sasaran startegik non-keuangan.   

    

2.2.3 Koperasi 

2.2.3.1 Pengertian Koperasi 

Dalam Undang-undang Nomer 25 Tahun 1992 Tentang Perekonomian 

yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. 



3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

orang-seorang. 

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

Koperasi. 

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan 

perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama 

Koperasi. 

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumber daya 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 sokoguru perekonomian 

nasional (Ikatan Akuntans Indonesia, 1998). 

Pengertian ini sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana disebut dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: Koperasi 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang 1945. 

2.2.3.2 Prinsip Koperasi 

Prinsip-prinsip koperasi mendasari kerja koperasi sebagai badan usaha serta 

menjadi ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha 

lain. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: kemandirian, keanggotaan bersifat 



terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha 

dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota, pemberian balas jasa. 

2.2.3.3 Jenis Koperasi 

Berdasarkan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 

Tahun 1999 (Revisi 1998) mengenai Akuntansi Perkoperasian, koperasi 

digolongkan ke dalam empat jenis berdasarkan kepentingan anggota dan usaha 

utama koperasi yaitu: 

1. Koperasi Konsumen Koperasi, Konsumen adalah koperasi yang anggotanya 

para konsumen akhir barang atau jasa, kegiatan atau jasa utama melakukan 

pembelian bersama. Kedudukan anggota sebagai pelanggan adalah pemilik 

barang atau jasa dari anggota. 

2. Koperasi Produksi, Perlu dibedakan pengertiannya antara koperasi produsen 

dengan koperasi produksi. Koperasi produsen akan berubah menjadi koperasi 

pemasaran dan atau koperasi pengadaan. Sedangkan koperasi produksi  

mempunyai pengertian sebagai koperasi dimana anggotanya berstatus sebagai 

pekerja koperasi. Tugas koperasi adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

ekonomi dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi para anggotanya. 

Kedudukan anggotanya selain sebagai pemilik adalah sebagai pekerja pada 

koperasinya. 

3. Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya 

menyediakan jasa penyimpanan dan pemimjaman untuk anggotanya. Dengan 

kata lain tugasnya menyelenggarakan pelayanan tabungan dan sekaligus 

memberikan kredit kepada anggotanya. Melalui pelayanan tabungan dan 



pinjaman dari koperasi, maka anggota mendapatkan pelayanan-pelayanan 

keuangan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Kedudukan anggota 

selain sebagai pemilik adalah sebagai nasabah. 

4. Koperasi Pemasaran / Koperasi Produsen, Koperasi Produsen adalah koperasi 

yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-

sendiri tetapi kerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan 

memasarkan barang atau jasa dan kegiatan utamanya menyediakan, 

mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama. Dapat disimpulkan 

bahwa tugas koperasi produsen adalah memasarkan barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh anggota agar usaha anggota dapat berkembang menjadi baik. 

Kedudukan anggota adalah sebagai pemasok barang atau jasa kepada 

koperasinya. 

2.2.3.4 Kegiatan Koperasi 

Dalam kaitan dengan pengguna jasa koperasi, partisipasi anggota dalam 

kegiatan usaha yang dijalankan sangatlah penting. Pada dasarnya, kualitas 

partisipasi tergantung pada interaksi tiga variabel, yaitu anggota, manajemen 

koperasi, dan program. Efektifitas partisipasi dalam melaksanakan pelayanan 

yang disediakan koperasi akan berhasil apabila ada kesesuaian antara anggota, 

program yang ada, serta manajemen, seperti diformulasikan oleh Mutasowifin 

sebagai berikut: 

� � ������ �� 	�
 

Dimana: 

P = partisipasi 

m = manajemen 



a = anggota 

p = program 

Kesesuaian antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara 

kebutuhan anggota dan output program koperasi. Program disini dimaksudkan 

sebagai kegiatan usaha utama yang dipilih atau ditentukan oleh manajemen, 

seperti penyediaan sarana produksi, pembelian hasil produksi anggota, penjualan 

barang konsumsi, penyediaan fasilitas perkreditan, pelayanan jasa seperti 

pembayaran rekening listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, kesesuaian antara anggota 

dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan dan 

kemauan dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya (permintaan) yang 

kemudian harus direfleksikan dalam keputusan manajemen. Di samping itu, 

anggota juga diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, saran, dan kritik 

yang membangun untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Jika digambarkan 

dalam sebuah diagram, maka model kesesuaian tersebut akan tampak seperti 

gambar berikut: 

Gambar 2.1 
Kegiatan Koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Hendar dan kusnandi, 1999 
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Terdapat tiga alat utama dimana anggota koperasi dapat mengusahakan agar 

keputusan yang diambil manajemen tercermin keinginan dan permintaan anggota. 

Ketiga alat tersebut adalah voice, vote, dan exit atau hak mengeluarkan pendapat, 

hak suara dalam pemilihan, serta hak untuk keluar. 

Dengan voice, anggota koperasi dapat mempengaruhi manajemen dengan 

mengemukakan pendapat atau usul, memberikan informasi atau kritik. Dengan 

vote, anggota koperasi dapat mempengaruhi siapa saja yang akan dipilih sebagai 

pengurus, pengawas atau karyawan dalam koperasi. Dengan exit, anggota dapat 

mempengaruhi manajemen dengan keluar sebagai anggota pasif. 

Agar partisipasif efektif, maka ketiga alat tersebut harus bekerja serempak 

dan saling melengkapi. Voice akan lebih efektif apabila kemungkinan untuk 

keluar dibebaskan. Meskipun voice dan vote dalam koperasi sangat kuat, bila tidak 

ada hak untuk exit, partisipasi juga tidak akan efektif. Sementara itu, loyalitas 

memegang peranan yang penting dalam mengaktifkan voice dan exit. Akan tetapi, 

untuk membuat voice menjadi efektif melalui loyalitas, ancaman exit harus ada, 

dan ini memerlukan adanya tekanan persaingan yang tinggi di pasar. 

2.2.3.5 Keunikan Koperasi 

  Perbedaan sebuah koperasi dengan sebuah korporasi dalam hubungannya 

dengan transaksi bisnis dengan non-anggota dalam bisnis yang diselenggarakan, 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 



Banyaknya bisni dengan non-anggota 
0 %  
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100 %  
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Gambar 2.2 
Perbedaan Koperasi dan Korporasi 

Sumber : Hendar dan Kusnandi, 1999 

 

Dapat diketahui betapa sentralnya kedudukan anggota dalam sebuah badan 

usaha berbentuk koperasi. Telah disebutkan dengan tegas bahwa anggota koperasi 

adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian, tidaklah 

bermakna sama sekali bila sebuah koperasi mampu membukukan angka penjualan 

yang tinggi, bilamana itu diperoleh dari transaksi yang sebagian besar atau 

seluruhnya berasal dari bukan anggota koperasi tersebut. 

Demikian pula jika kita menjumpai koperasi yang berhasil meraih SHU 

yang besar, namun kesejahteraan anggotanya terabaikan. Apabila kondisi tersebut 

terjadi, berarti koperasi tersebut benar-benar menyalahi identitasnya sebagai 

koperasi. Untuk mencegah kondisi seperti itu terjadi, maka perlu dibangun 

kesadaran tentang perbedaan korporasi dengan koperasi. Bila sebuah korporasi 

dianggap berhasil bila mampu membukukan angka keuntungan yang tinggi, tidak 

demikian halnya bagi koperasi. Sebuah koperasi yang hanya meraih SHU kecil 



dianggap berhasil dalam mencapai misinya bila mampu meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. 

2.2.4 Balanced Scorecard: Sebuah Penelitian Kinerja Koperasi 

Dengan Balanced Scorecard para manajer perusahaan akan mampu 

mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini 

dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masa yang akan 

datang. Balanced Scorecard memungkinkan untuk mengukur apa yang telah 

diinvestasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur, 

demi perbaikan kinerja di masa depan. Melalui metode yang sama dapat dinilai 

pula apa yang telah dibina dalam intangible assets seperti merk dan loyalitas 

pelanggan (Mutasowifin : 2002). 

Berbeda dengan perusahaan atau organisasi yang bertujuan semata-mata 

mencari laba, karakteristik penting lain dari koperasi terlihat dari fungsi dan peran 

yang diamanatkan oleh UU No. 25/1992 yang diantaranya adalah : “Membangun 

dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususya 

dan masyarakat pada umunya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosialnya” (UU Perkoperasian). 

Koperasi selaku badan usaha yang tergolong organisasi modern menurut 

Hanel dalam Sinaga (2004 : 59) dan oleh karena itu dalam aktivitasnya 

diharapkan telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, pengembangan 

organisasi, pengelolaan aset, pengembangan pemasaran dan pengelolaan 

keuangan serta pengembangan kemitraan. Dengan demikian, pengukuran kinerja 

dengan balanced scorecard tersebut pada hakekatnya dapat dilakukan 

berdasarkan kajian berbagai aspek dan jika diperlukan dapat dilakukan modifikasi 



sesuai dengan karakter organisasi koperasi sebagai badan usaha dan kumpulan 

orang yang disebut anggota. 

Selanjutnya didalam implementasinya terhadap koperasi perlu ditentukan 

variabel pengukuran kinerja yakni aspek keorganisasian, aspek keanggotaan, 

aspek keuangan dan aspek kemitraan serta aspek pemasaran dan pelayanan, maka 

perspektif tersebut mestinya lebih utama dan lebih penting dibandingkan dengan 

sekedar pencapaian kinerja keuangan sebagaimana pada badan usaha lain. Secara 

skematis contoh proses pengukuran nilai kinerja koperasi dapat dilihat pada 

gambar 2.3. 

  



Gambar 2.3 
Skema Proses Pengukuran Nilai Kinerja Koperasi 

Sumber: Sinaga (2002 : 60) 
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Dengan berbagai analisa dan dikaitkan dengan bobot tertentu, maka 

diperoleh nilai yang menunjukkan klasifikasi suatu koperasi yakni kelas A (sangat 

baik), B (cukup baik) dana kelas D (kurang baik). Secara sekilas penyusunan 

pedoman tersebut hamper dapat dikatakan sebagai hal yang sejalan dengan 

semangat balanced scorecard (Mutasowifin, 2002 : 259). 

 

Gambar 2.4 
Peta Strategi dan Interdependensi Antar Perspektif 

Sumber: Mutasowifin (2002:259) 

Gambar tersebut menggambarkan dengan jelas interaksi dan interdependensi 
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2.2.4.1 Perspektif Keuangan 

Karakteristik yang menonjol adalah Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, 

diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Jika terdapat 

kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan 

kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat bukan anggota koperasi. 

Anggaran adalah program koperasi yang dinyatakan di dalam bentuk satuan 

uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci di dalam biaya, yang dapat 

digunakan oleh pengelola untuk melaksanakan dan mengendalikan usaha 

koperasi. Banyak koperasi meminta persentase yang pasti dari tingkat 

pengembalian investasi sebelum rapat anggota menyetujui suatu program. 

Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari suatu strategi baru, 

tetapi juga menentukan laporan keuangan proforma dan anggaran operasional 

lainnya. Hal yang dianggap penting adalah bagaimana dasar penetapan anggaran 

dari setiap elemen/pos anggaran, harus disiapkan berdasarkan standar-standar 

yang pasti, sehingga memudahkan bagi penyusun anggaran dan 

pengendaliaannya. 

Anggaran Operasional berisi anggaran pendapatan dan biaya operasional, 

sering disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja koperasi (APB), dan 

anggaran keuangan yang memuat rencana aset, hutang dan modal sendiri. 

Anggaran ini harus disahkan oleh rapat anggota. Ketersediaan anggaran 

merupakan pemandu bagi para pengelola untuk menjalankan aktivitas, terutama 

yang berkaitan dengan pencapaian target pendapatan dan rencana pengeluaran. 



Semakin kecil penyimpangan antara anggaran dengan realisasi berarti manajemen 

akan dapat mempertanggung-jawabkan rencana yang telah disusun. 

2.2.4.2 Perspektif Keanggotaan 

Perspektif keanggotaan ini barangkali lebih tepat bukan menggantikan 

persperktif pelanggan, namun merupakan perluasan dari perspektif pelanggan 

dalam bentuknya yang lazim. Dengan demikian, ukuran-ukuran yang diperlukan 

pun seharusnya mengakomodasi posisi unik anggota tersebut, yakni anggota 

sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Karakteristik utama koperasi 

yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi 

memiliki identitas ganda (the dual identity of member) yaitu anggota sebagai 

pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm). Koperasi 

dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan 

ekonomi yang sama. 

Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta 

dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah 

menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan 

kesejahteraan anggota (promotion of the member’s welfare). Jika terdapat 

kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan 

kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat buka anggota koperasi. 

2.2.4.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Agar semakin berkembang dengan baik seharusnya koperasi memiliki 

perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka 



pendek yang digunakan sebagai acuan untuk mencapai sasaran serta jangka 

menengah dan jangka panjang sebagai acuan untuk merealisasikan misi dan 

tujuan koperasi. Pengelola akan dapat mempertanggung-jawabkan pengelolaan 

usaha koperasi bila mereka mampu menyusun perencanaan-perencanaan tersebut. 

Salah satu ukuran manajemen koperasi yang akuntabel dapat dinilai dari adanya 

perencanaan jangka pendek (Program Jangka Pendek), menengah (Program 

Jangka Menengah) maupun jangka panjang (Program Jangka Panjang). 

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang 

diperlukan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan di dalam jangka 

waktu tertentu (1 tahun). Program-program koperasi berkaitan dengan aktivitas 

penyediaan atau pengadaan barang untuk anggota, pemasaran produk-produk 

anggota, penyediaan dana dan jasa lainnya atau berbagai bentuk pelayanan 

lainnya. 

Bila suatu perencanaan usaha telah diterjemahkan ke dalam program kerja 

dari masing-masing unit dan bagian, maka akan mempermudah aparat manajemen 

untuk melaksanakan dan juga mempermudah proses pengawasan dan 

pengendaliannya, pengkoordinasian, serta penyusunan laporan 

pertanggungjawaban dari masing-masing unit atau bagian. Apabila hal ini dapat 

dilaksanakan maka akuntabilitas manajemen koperasi dari sisi penyusunan 

rencana kerja (program) dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat menjamin 

keberhasilan koperasi untuk mencapai tujuannya. 

 

 



2.2.4.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi ini merupakan salah satu 

konsep penting yang membedakannya dengan profit-seeking organization. Dalam 

perusahaan swata, adalah jamak bila mereka berusaha mengakumulasi keuntungan 

sebesar-besarnya. Akan tetapi, sebuah koperasi akan kehilangan identitas  atau jati 

dirinya bila ia hanya berusaha meraih pencapaian prestasi keuangan saja dengan 

mengabaikan kemanfaatan usaha yang dilakukannya bagi para anggota koperasi. 

Itulah pula sebabnya, Laporan Laba Rugi dalam koperasi disebut dengan 

Perhitungan Hasil Usaha. Istilah ini digunakan mengingat manfaat dari usaha 

koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih 

ditentukan pada manfaat bagi anggota (Hardjosoekarto, 1994). 

Tujuan koperasi dalam perpektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 

pencapaian kinerja yang seefektif dan seefesien mungkin dengan melakukan 

perbaikan kualitas pelayanan dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih 

berkompeten dan memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mengintegrasikan 

kualita pelayanan ke dalam perkembangan teknologi informasi. 

 

2.2.5 Kerangka Pikir 

Proses pengukuran kinerja koperasi merupakan aspek penting agar dapat 

diketahui semua pihak manajemen koperasi, baik pengurus, manajemen serta 

anggota koperasi secara keseluruhan, kemudian dapat memperoleh metode proses 

baru yang memberikan nilai lebih baik bagi kegiataan usaha, dan meningkatkan 

layanan koperasi kepada anggotanya. Oleh karena itu peneliti mencoba 

menganalisis pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. 



Berdasarkan perumusan masalah dikaitkan dengan metode dengan 

metode penelitian yang akan digunakan, kerangka konsep dan alur pikir dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.5 
Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moch. Nasir (1985), 

penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, maupun hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Sedangkan pengertian studi kasus adalah penelitian tentang status obyek 

penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan 

personalitas. Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga dan 

masyarakat. Tujuan studi kasus adalah memberikan gambaran secara detail 

tentang latar belakang, sifat-sifat khas serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus, ataupun status dari individu yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang 

bersifat umum. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup 

banyak pada jumlah unit yang kecil (Nazir, 2003:57-58). 

 

 

 



3.2 Rentang Waktu Penelitian 

Rentang waktu penelitian menggunakan data time series. Data time series 

merupakan data yang lebih menekankan pada data penelitian berupa data rentetan 

waktu. Rentang waktu penelitian yang digunakan adalah selama 3 tahun, yaitu 

tahun 2008-2010. 

 

3.3 Objek Penelitian 

Penelitian yang mengambil judul “Analisis Balanced Scorecard Terhadap 

Pengukuran Kinerja Pada Koperasi Wanita ‘Setia Budi Wanita’ Malang” ini 

dilaksanakan pada Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, Jalan Trunojoyo No. 

76, Malang. Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang sebagai obyek penelitian 

dianggap menarik karena keunikan-keunikan koperasi berbeda dengan perusahaan 

yang tujuaannya memperoleh profit. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter yaitu jenis data 

penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, 

memo, atau dalam bentuk laporan. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu 

kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian (Indriantoro 

dan Supomo, 2002). 

 



3.4.2 Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini data yang digunakan dibagi menjadi dua berdasarkan  

sumbernya, yaitu: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1997). Dalam penelitian 

ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait dalam perusahaan. 

2. Data sekunder yaitu data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 

peneliti (Marzuki, 1997). Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya 

berupa data Laporan Keuangan, data jumlah anggota baru, jumlah anggota, 

data kepuasan anggota, informasi produk dan pelayanan, informasi inovasi 

produk yang sedang dikembangkan, data keluhan anggota, data jumlah 

pengurus, data mantan pengurus, data kepuasan anggota, data jumlah saran 

yang diimplementasikan, dan data jumlah pengurus yang mengetahui visi dan 

tujuan koperasi. 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview 

Yaitu suatu teknik mendapatkan data dengan mengadakan komunikasi baik 

langsung maupun melalui alat komunikasi dengan bagian-bagian terkait di 

dalam perusahaan. 

b. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis 

dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan data penelitian. 



3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Perspektif Keuangan 

• Rasio Likuiditas 

a. Rasio lancar  

b. Rasio Kas 

• Rasio solvabilitas 

a. Rasio Hutang dibanding ekuitas 

b. Rasio Hutang disbanding aktiva 

• Rasio Rentabilitas  

a. Margin Laba Kotor 

b. Rentabilitas ekonomis 

c. Rentabilitas modal sendiri 

2. Perspektif Pelanggan (Keanggotaan) 

• Akuisisi Anggota 

• Retensi Anggota 

• Kepuasan  

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

• Pelayanan Tepat Waktu 

• Pelayanan dalam penyaluran kredit 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

• Kapabilitas Pekerja 

a. Retensi Pekerja 

b. Produktivitas Pekerja 



• Kapabilitas Sistem Informasi 

• Motivasi Pekerja 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut. Definisi operasional yang dibuat dapat berbentuk definisi operasional 

yang diukur ataupun definisi operasional eksperimental (Nazir, 2003:126). 

Untuk menyamakan persepsi, maka definisi dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perspektif Keuangan 

Pengukuran kinerja pada perspektif ini menggunakan rasio-rasio berikut ini: 

a. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha untuk 

memenuhi kewajiban finansiilnya yang harus segera dipenuhi (Riyanto, 

1997). Menurut Nitisemito dalam (www.scrib.com) Likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus 

segera dibayar. Jadi likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk melunasi 

hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Koperasi dikatakan likuid 

bila posisi dana lancar yang tersedia cukup untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek (kewajiban lancar). Sebaliknya koperasi dinyatakan ilikuid 

bila posisi dana lancar yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 



Aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis likuiditas menurut 

PP N0. 9 tahun 1995 adalah: 

1. Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

2. Rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun 

Rasio likuiditas adalah perbandingan yang digunakan badan usaha 

koperasi untuk menilai dan menggambarkan posisi keuangan dalam jangka 

pendek yaitu untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menyediakan 

alat-alat yang likuid (mudah diuangkan) guna menjamin pengembalian 

hutang-hutang jangka pendek pada waktunya atau jangka panjang yang telah 

atau akan jatuh tempo. 

Rasio-rasio yang dapat dipakai untuk menentukan kemampuan 

membayar utang jangka pendek perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Rasio Lancar 

Rasio lancar, merupakan alat ukur likuiditas yang diperoleh dengan 

membagi aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

Rasio Lancar =  
Pendek JangkaKewajiban 

Lancar Aktiva
  

(Mamduh, 2008) 

b. Rasio kas 

Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid. Pengukuran 

terhadap kecukupan kas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio kas 



terhadap kewajiban lancar. Rasio ini mengukur kemampuan 

sesungguhnya untuk memenuhi utang-utang tepat pada waktunya 

(Syafaruddin Alwin, 1993:115). 

Rasio kas = 
Pendek JangkaKewajiban 

Kas
  

b. Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas (leverage) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula resiko 

kerugian yang dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang 

besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah 

tentu mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil.  

Rasio Solvabilitas digunakan koperasi untuk menilai kemampuan 

koperasi dalam memenuhi semua kewajibannya. Rasio-rasio yang dapat 

dipakai mengukur tingkat rasio solvabilitas koperasi adalah sebagai berikut: 

1) Rasio Hutang terhadap Ekuitas  

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk seluruh hutang. 
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(Surachmad, 2008) 

2) Rasio Hutang terhadap Aktiva  

Rasio ini merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 



seberapa besar aktiva koperasi dibiayai oleh utang atau seberapa besar 

hutang koperasi berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

������������������������� ��
������������

���������� �
 

(Surachmad, 2008) 

c. Rasio Rentabilitas (Profitabilitas) 

Rentabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, rentabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu.  

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

memperoleh SHU. Rasio rentabilitas yang digunakan adalah: 

1) Margin Laba Kotor 

Rasio ini mengukur laba kotor yang dapat dicapai dalam setiap transaksi 

penjualan yang terjadi.  
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(Kuswandi, 2008) 

2) Rentabilitas Ekonomis 

Rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut. (Riyanto, 1997) 
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3) Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau sering dinamakan Rentabilitas usaha 

adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang 

bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. (Riyanto, 1997) 
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2. Perspektif Keanggotaan 

Perspektif ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan persepsi yang 

baik dari pandangan anggota dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan 

dan kepuasan anggota terhadap koperasi. Perspektif ini juga menjelaskan 

bagaimana partisipasi anggota koperasi dalam usaha mengembangkan usaha 

koperasi, hal ini didasari bahwa anggota bukan hanya sebagai pelanggan 

namun juga sebagai pemilik dan pengelola koperasi. Yang diukur dalam 

perspektif ini antara lain: 

a. Akuisisi anggota, yaitu merupakan ukuran kinerja untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan  Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

dalam menarik atau memenangkan jumlah anggota baru. Formula yang 

digunakan sebagai berikut : 
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(Kaplan dan Norton, 2000:61) 

Dalam kasus ini pelanggan yang dimaksud adalah anggota koperasi, maka 

formula akuisisi anggota dapat juga seperti ini: 

���������������
(��������������)���

������(��������������
 



b. Retensi Anggota, yaitu merupakan salah satu indikator dalam perspektif 

anggota yang mengukur seberapa besar Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Malang dalam mempertahankan hubungan dengan anggota lama. 

���������������
(������%���������"���

������*����
 

(Kaplan dan Norton, 2000:61) 

Dalam kasus ini, karena obyek yang digunakan adalah koperasi maka 

formula Retensi Anggota berubah menjadi: 
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c. Kepuasan Anggota, yaitu merupakan ukuran kinerja yang mengukur 

seberapa banyak pelanggan yang melakukan komplain terhadap 

perusahaan. Dalam hal ini digunakan untuk menilai tingkat kepuasan 

anggota dengan membandingkan jumlah keluhan anggota dengan jumlah 

anggota keseluruhan pada periode tertentu. Formula yang digunakan 

sebagai berikut : 
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(Kaplan dan Norton, 2000:61) 

Dalam kasus ini, karena koperasi tidak memproduksi barang maka 

formula Kepuasan Anggota berubah menjadi: 
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3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Pada perspektif proses bisnis internal dalam koperasi manajer melakukan 

penilaian terhadap unit usaha yang ada secara optimal, pengukuraan kinerja 

pada perspektif ini ditentukan melalui: 

1. Pelayanan tepat waktu, merupakan tingkat ketepatan waktu yang 

diperlukan karyawan koperasi melayani anggota, semakin cepat 

pelayanan, maka pelanggan semakin puas. Diukur dengan cara mengamati 

kegiatan pelayanan kredit waktu proses pencairan permintaan kredit pada 

divisi simpan pinjam. (Wulandari, 2010) 

2. Pelayanan pada divisi simpan pinjam dalam menyalurkan kredit kepada 

anggotanya, diukur dengan cara melihat persentase pertumbuhan jumlah 

keseluruhan penyaluran kredit koperasi kepada anggota pertahun, 

mengalami kenaikan atau penurunan. (Elsida,2010) 

 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pengukuran kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

ditentukan dari: 

1. Kapabilitas Pekerja, yaitu menilai tingkat kepuasan karyawan pada 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang melalui retensi pekerja dan 

produktivitas pekerja. 

a. Retensi pekerja, yaitu merupakan ukuran kinerja untuk mengukur 

tingkat perputaran tenaga kerja dalam setahun. Rumus yang 

digunakan adalah: 
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(Hariadi, 2002:429) 

b. Produktivitas pekerja, yaitu ukuran kinerja yang digunakan untuk 

mengukur produktivitas karyawan. Rumus yang digunakan adalah: 
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(Husein, 2001:173) 

Dalam kasus ini karena koperasi tidak memproduksi barang, maka 

formula yang digunakan berubah menjadi: 
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Produktivitas pekerja digunakan untuk mengukur kemampuan 

karyawan koperasi dalam menangani seluruh anggota. 

2. Kapabilitas Sistem Informasi, menilai secara langsung perkembangan 

sistem informasi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang yang 

terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota (Elsida, 

2010). 

3. Motivasi Pekerja dengan menilai jumlah saran yang diimplementasikan 

oleh Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang. 
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(Elsida, 2010) 

 



3.7 Teknik Analisa Data 

Adapun tahap-tahap analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menggambarkan secara keseluruhan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Malang meliputi profil, visi, misi dan struktur organisasi. 

2) Menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal koperasi untuk 

mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi lingkungan 

koperasi. 

3) Mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja dalam Balanced Scorecard. 

4) Melakukan analisis pengukuran kinerja koperasi dengan pendekatan 

Balanced Scorecard, yang terdiri dari empat perspektif. 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran  Umum  Kopwan  SU  ‘Setia  Budi  Wanita’ Malang 

4.1.1 Sejarah Kopwan  SU  ‘Setia  Budi  Wanita’ Malang 

Pada tahun 1954 terbentuklah sebuah perkumpulan ibu-ibu yang 

diprakarsai oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas. Perkumpulan kaum ibu ini 

kemudian berkembang menjadi komunitas arisan. Perkumpulan ini berjalan 

terus hingga tahun 1964 tapi kemudian vacuum. Pada tahun 1979 Ibu Zaafril 

Ilyas beserta teman-temannya sebanyak 17 orang ibu istri-istri dokter 

membangkitkan kembali perkumpulan tersebut dari kefakumannya, melalui 

sebuah arisan. 

Perkumpulan arisan ini diwajibkan untuk mengadakan pertemuan 

paling tidak satu bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut segala 

permasalahan didiskusikan. Pada umumnya topik yang selalu timbul adalah 

permaasalahan keuangan, terutama pada saat-saat tahun pelajaran baru bagi 

sekolah putra-putri mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi, serta hal-hal lain yang sangat mendesak. Maka timbullah gagasan ibu 

Mursia Zaafril Ilyas untuk meningkatkan perkumpulan arisan tersebut 

menjadi perkumpulan simpan pinjam. Namun rencana tersebut tidak semulus 

yang diharapkan, pro dan kontra mewarnai dan menjadi dinamika dalam 

perkumpulan ini. Berkat ketekunan dan keyakinan yang teguh dari ibu 

Mursia Zaafril Ilyas akhirnya perkumpulan Simpan Pinjam tersebut berdiri 

juga sebagai “Pra koperasi” dan diberi nama “Setia Budi Wanita”  sedangkan 

kantornya bertempat di rumah ibu Zaafril Ilyas di bagian belakang. Pra 



koperasi ini kemudian disebarluaskan kepada wanita-wanita lain dengan 

jalan, bagi anggota yang mampu mengumpulkan 10 orang, dapat membentuk 

kelompok, demikian seterusnya. 

Setelah 23 tahun berkumpul, berjuang dan bekerjasama maka Ibu 

Mursia Zaafril Ilyas mengutarakan rencananya kepada para anggota untuk 

meresmikan berdirinya koperasi. Maka merekapun bermufakat bagaimana 

meningkatkan usaha pra koperasi tersebut menjadi koperasi. Akhirnya pada 

tanggal 30 desember 1977 komunitas “Setia Budi Wanita” mendapatkan 

Badan Hukum dengan Nomor: 3992/BH/II/77 dengan nama: Koperasi Serba 

Usaha “Setia Budi Wanita” Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 

76 Malang dan ditanda tangai secara langsung oleh menteri koperasi: Bapak 

Bustanil Arifin, SH. Koperasi SU “Setia Budi Wanita” sejak berdiri tahun 

1977 berkembang dengan baik dari segi organisasi maupun usahanya dengan 

didasari Sistem Tanggung Renteng yang dicetuskan pula oleh Ibu M Zaafril 

Ilyas. 

Dari segi organisasi sampai dengan tahun 1980, anggotanya sudah 

mencapai kurang lebih 5.000 orang. Sedangkan di bidang usaha telah 

mengelola beberapa unit, antara lain: 

1. Unit Simpan pinjam 

2. Unit Pertokoan 

3. Unit peternakan 

4. Unit Pertanian 

5. Unit Percetakan 

6. Unit Bina Sejahtera 



Perkembangan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” yang sangat cepat ini 

mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1979 pemerintah 

memberikan penghargaan sebagai Koperasi Non KUD Nomor 2 terbaik 

tingkat Nasional. 

Pada tahun 1982 Kopwan SU “Setia Budi Wanita” mengalami 

kejatuhan sampai colapse disebabkan Miss Management. Tahun 1982 s/d 

1986 Kopwan SU “Setia Budi Wanita” lumpuh total. Di bidang organisasi 

anggota yang sudah mencapai lebih 5000 orang, tinggal bersisa 360 orang 

saja. Di bidang usaha, 5 unit usahanya ditutup, hanya tinggal unit simpan 

pinjam, sedangkan aset minus. Berkat Bapak Bustanil Arifin, SH melalui BI, 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” mendapatkan dana pinjaman substitusi 

sebesar Rp 625.000.000 guna mengembalikan deposito-deposito anggota dan 

masyarakat. 

Tahun 1986 dengan sisa anggota sebanyak 360 orang dan dengan 

semangat serta tekat yang tinggi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” berusaha 

bangkit kembali dengan menjalankan kegiatan usaha yang disesuaikan 

dengan kebutuhan anggota. 

Sekilas sejarah perjalanan Kopwan SU “ Setia Budi Wanita “ dari lahir 

– masa keemasan – jatuh – bangkit – berkembang – sampai masa 

pembenahan telah dijadikan tolok ukur dan suatu pijakan dasar untuk terus 

berkarya – berkembang sampai tak terbatas melalui Sistem Kelompok dan 

Tanggung Renteng. 



Seiring berkembangnya Kopwan SU “Setia Budi Wanita” sampai 

dengan awal tahun 2005 angsuran pinjaman subtitusi ke BI telah menjadi Rp. 

50.000.000,- pertahun. Dengan keampuhan Sistem Kelompok dan Tanggung 

Renteng, maka pada tanggal 24 Juni 2005 setelah berjalan selama 23 tahun 

pinjaman subtitusi BI sudah dapat dituntaskan. Anggota sampai dengan akhir 

tahun 2005 jumlah 5.184 orang. 

4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Kopwan SU SBW 

4.1.2.1 Visi Kopwan SU SBW 

Wadah pemberdayaan di bidang Ekonomi Sosial Budaya melalui 

Sistem Tanggung Renteng untuk mengangkat harkat derajat martabat dan 

kesejahteraan anggota serta masyarakat dengan profesionalisme. 

Mewujudkan perempuan yang mandiri, berkualitas dan berintegritas. 

4.1.2.2 Misi Kopwan SU SBW 

2 Menjadi tempat belajar aplikasi sistem Tanggung Renteng dan 

perkoperasian. 

3 Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya 

manusia anggota secara terencana dan berkelanjutan. 

4 Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan di koperasi secara bertahap 

dan sistematis. 

5 Melaksanakan penerapan manajemen koperasi berdasar nilai-nilai 

koperasi. 

6 Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat. 



7 Melakukan penggalian potensi ekonomi produktif anggota untuk 

mengembangkan usahanya dan usaha koperasi. 

8 Melakukan jaringan kerja antar anggota dan antar koperasi guna 

meningkatkan pelayanan. 

9 Melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana anggota 

dan masyarakat dengan tepat sasaran. 

10 Meningkatkan program KPPK sebagai wujud kepedulian terhadap 

masyarakat. 

4.1.2.3 Tujuan Kopwan SU SBW 

1. Memberdayakan ekonomi usaha anggota dan masyarakat di sektor riil 

dan jasa simpan pinjam melalui Sistem Tanggung Renteng dengan 

kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana anggota dan 

masyarakat. 

2. Mengembangkan kebutuhan sosial budaya anggota dan masyarakat. 

4.1.3 Lokasi Instansi 

Lokasi suatu badan usaha merupakan hal yang sangat vital dilihat dari 

segi efisiensi usaha. Kopwan SU Setia Budi Wanita berada di lokasi yang 

cukup strategis yaitu di jalan trunojoyo no.76 malang, kecamatan klojen, kota 

malang. Wilayahnya memiliki batas-batas antara lain: 

Sebelah utara : Toko Fuji Film 

Sebelah selatan : Stasiun kereta api Kota Baru 

Sebelah barat : Jalan trunojoyo 

Sebelah timur : Jalur Kereta Api 



4.1.4 Legalitas  Lembaga 

Badan Hukum : Nomor 3992/BH/II/77 tgl.30 Desember 77 

Akte Pendirian : Nomor 3992/BH/II/77 

SIUP : Nomor 500/13/SIUP/XII/1999 

   Nomor 501/13/SIUP/XII/1999 

NPWP : 01.110.226.6.623.000 

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 76 Malang 

   Telp (0341) 327120, 326183, 354934 

  Fax (0341) 327120 

4.1.5 Personalia 

Bahwa Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, pengelolanya dengan 

mengangkat pengurus aktif sebanyak 5 orang. Pengawas aktif sebanyak 2 

orang sesuai pilihan hasil Rapat Anggota. Untuk lebih mengintensifkan 

pembinaan kepada anggota, maka pengurus dibantu oleh 15 orang PPL 

(Petugas Pendamping Lapangan). PPL merupakan kader-kader pilihan yang 

diangkat oleh pengurus melalui Surat Keputusan dan bertugas serta 

bertanggung jawab sebagai kepanjangan tangan pengurus dalam melakukan 

pembinaan anggota di kelompok-kelompok. Sehingga secara strategis, PPL 

bertugas membantu pengurus dalam memajukan koperasi di bidang 

organisasi. Sedangkan, di bidang usaha dan keuangan, pengurus memberikan 

wewenang kepada seorang koordinator usaha. 

Susunan personalia pada Kopwan Serba Usaha “Setia Budi Wanita” 

Malang, adalah sebagai berkut : 



1. Pengurus 

Susunan pengurus yang terdapat pada Kopwan SU Setia Budi 

Wanita untuk periode 2009-2010 sebagai berikut: 

Ketua 1 :  Ibu Dra. Sri Untari Bisowarno, M.AP 

Ketua 2 :  Ibu Herni Yuli Lestari, S. Sos 

Sekretaris 1 :  Ibu Hesti Setyodyah Lestari S. Psi 

Sekretaris 2 : Ibu Christina Edien Supomo 

Bendahara :  Ibu Sudiastuti 

2. Badan pengawas koperasi 

Koperasi sebagai lembaga yang pengelolaannya dilakukan secara 

demokratis, berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas dirinya. 

Pengawas Kopwan SU Setia Budi Wanita kota malang dipilih dari dan 

oleh anggota dalam rapat khusus untuk memilih pengawas dengan masa 

jabatan 2 tahun. Pada tiap tahun buku pengawas harus menyampaikan 

pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Adapun susunan pengawas 

periode 2009 sampai dengan 2010 sebagai berikut: 

Pengawas 1 : Ibu Eveline Kawilarang 

Pengawas 2 :  Ibu Ana Maria Susilowati Indung 

3. Karyawan 

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk memberikan 

pelayanan kepada anggota dan masyarakat serta melaksanakan kegiatan 

administrasi, maka pengawas mengangkat karyawan sebagai tenaga teknis. 



Adapun karyawan di Kopwan SU Setia Budi Wanita saat ini 

berjumlah 24 orang yang dapat dilihat pada data tabel karyawan Kopwan 

SU “Setia Budi Wanita” Malang. 

Tabel 4.1 
Data Karyawan Kopwan SU SBW Malang 

 

JABATAN NAMA KARYAWAN 

Koordinator usaha Ibu Sri Wahyuni  

Sekretariat Bp Indra Tj 
Ibu Murjiati 

Koordinator simpan pinjam 1 Ibu Andriani Susanti 

Petugas simpan pinjam 2 Ibu Laluk Puspita  
Ibu Yesi 

Loket  
Ibu Vony Prabadyah 
Ibu Dini 
Sdri. Reni 

Akutansi  Bp. Hendrik Effendi, SE 

Kasir  Ibu Dwi Wahyu 
Sdri. Winovitri I 

Pertokoan: 
Koordinator 
Pembelian 
Penjualan 
Kepala gudang 
Staff waserda 

 
Ibu Pudji lestari 
Ibu Suhartini 
Sdr. Heronimus Tommy 
Bp. Suhardjito 
Bp. Sutrisno 
Bp. Listiawan 
Sdr. Saiful Anam 
Sdr. Fery Cahyono 

Kelompok pedagang dan pengusaha 
kecil 

Bp. Didik Supriadi 
Bp. Bagio 
Sdr. Puguh 
Sdri. Saras 

Pengemudi Bp. Dwi Sugiharto 

Pembantu umum Sdr. Daniel Savage 

Satpam Bp. Hadi Suprapto 
Bp. Ali Supriyono 

Sumber : Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita, Malang 2010 

  



4.1.6 Struktur  Organisasi   

Dalam suatu organisasi sangat diperlukan sekali adanya struktur 

organisasi yang jelas agar dapat menunjukkan pembagian fungsi di dalam 

suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dan menunjukkan hubungan antara komponen yang satu dengan yang 

lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Organisasi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” sudah terstruktur dengan 

baik, karena mereka menerapkan suatu konsep kepada individu agar dapat 

bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan 

adanya struktur organisasi ini maka akan memperoleh pembagian tugas yang 

jelas dan penuh tanggung jawab yang disertai dengan pendelegasian 

wewenang dan adanya batasan keputusan yang diambil oleh setiap bagian 

dalam setiap susunan organisasi secara jelas dapat mewujudkan tercapainya 

tujuan usaha. Struktur organisasi membantu masing-masing departemen dan 

individu untuk mengetahui tugas dan hubungan kerjanya dengan departemen 

dan individu yang lain. 

Adapun struktur organisasi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Kopwan Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang 

 



Dari bagan struktur organisasi tersebut, maka penjelasan masing-masing 

komponen adalah sebagai berikut : 

4.22. Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini 

diadakan satu tahun sekali yang berfungsi untuk membahas dan menetapkan 

rencana kerja serta rencana anggaran koperasi untuk satu tahun anggaran 

berikutnya. Rencana kerja ini dilaksanakan oleh aparat-aparat yang dipilih 

dalam rapat anggota. 

Rapat anggota koperasi dilaksanakan untuk menetapkan : 

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 

b. Kebijaksaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha 

koperasi. 

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. 

d. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, 

serta pengesahan laporan keuangan. 

e. Pengesahaan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam 

melaksanakan tugasnya. 

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha. 

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. 

4.23. Pengurus 

Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota untuk memimpin seluruh 

kegiatan koperasi yang dipilih dari anggota oleh rapat anggota dan 

berjumlah 5 orang. Pengurus bertanggungjawab terhadap rapat anggota. 



Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan tidak menerima 

gaji tetapi menerima uang kehormatan dan uang jasa menurut keputusan 

rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus antara lain adalah: 

a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi 

b. Menyelenggarakan rapat anggota 

c. Mengajukan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi 

d. Mengadakan laporan mengenai hasil kegiatan koperasi minimal satu 

kali setahun. 

e. Pengurus wajib memberi bantuan kepada pengawas untuk melakukan 

tugas dengan memberi keterangan yang diperlukan dan 

memperlihatkan segala buku, persediaan barang, alat-alat 

perlengkapan dan lain-lain. 

f. Wajib menanggung kerugian koperasi yang diakibatkan oleh 

kelalaiannya 

4.24. Pengawas 

Koperasi sebagai lembaga pengelolaannya dilakukan secara demokratis, 

berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas dirinya. Pengawasan 

dilakukan oleh 2 orang, dipilih dari anggota oleh rapat anggota untuk masa 

jabatan 2 tahun dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugas dan 

kewajiban pengawas antara lain: 

a. Mengadakan pengawasan sekurang-kurangnya 3 bulan atas tata 

kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, usaha, keuangan dan 

kebijakan pengurus. 



b. Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada rapat 

anggota melalui pengurus. 

4.25. PPL (Petugas pendamping lapangan) 

PPL adalah pembantu pengurus dalam hal melaksanakan pembinaan kepada 

anggota. PPL diangkat oleh pengurus untuk masa jabatan 3 tahun dan PPL 

ini berjumlah 12 orang. Berikut adalah tugas dan kewajiban dari PPL: 

a. Bertanggungjawab atas pembinaan bidang organisasi kepada anggota         

sejumlah kolom tertentu (antara 10-15 kelompok) yang ditentukan 

oleh pengurus. 

b. Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai kondisi, 

perkembangan, permasalahan dan kebutuhan anggota. 

c. PPL berhak menerima honorarium sesuai dengan keputusan rapat 

anggota. 

4.26. Manajer 

Tugas yang dilakukan oleh manajer antara lain: 

a. Penanggungjawab seluruh aktivitas kegiatan operasional koperasi 

khusus di bidang usaha. 

b. Mengkoordinir seluruh tugas karyawan. 

c. Membuat laporan seluruh hasil kegiatan usaha koperasi setiap bulan 

ke pengurus. 

4.27. Sekretariat 

Tugas yang dilakukan oleh sekretariat antara lain: 

a. melaksanakan pembuatan surat menyurat 



b. mengarsip surat masuk/keluar 

c. mengatur jadwal kunjungan tamu 

d. melaksanakan pencatatan keanggotaan (masuk/keluar) 

4.28. Kasir 

Tugas yang dilakukan oleh kasir antara lain: 

a. membuat bukti penerimaaan dan pengeluaran 

b. melayani anggota baik setor maupun pengambilan uang 

c. membuat laporan saldo dan tagihan simpanan dan pinjaman 

d. membuat daftar tunggakan 

4.29. Akuntansi 

Pemegang buku kas yang bertugas untuk membuat neraca dibantu oleh 

manajer. 

4.30. Anggota 

Keanggotaan koperasi terdiri dari PJKLP/penanggungjawab kelompok dan 

anggota biasa. PJKLP dipilih oleh anggota, mendapat pengesahan dari 

pengurus dan bertanggungjawab kepada anggota. Tugas dan hak PJKLP 

antara lain: 

a. Mengkoordinir dan memimpin pertemuan kelompok. 

b. Menghimpun kewajiban anggota sesuai ketentuan. 

c. Meneruskan pembayaran kewajiban anggota kepada koperasi paling 

lambat sesudah pertemuan kelompok. 

d. PJKLP berhak untuk menerima uang transport sesuai ketentuan. 

 



Hak yang dimiliki oleh setiap anggota : 

a. Untuk memberikan suara, saran, pendapat, memilih dan dipilih 

menjadi pengurus atau pengawas dalam forum rapat anggota. 

b. Untuk mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. 

c. Mengemukakan saran/pendapat kepada pengurus diluar rapat anggota. 

d. Mendapat keterangan mengenai keadaaan dan perkembangan 

koperasi. 

4.31. Bagian simpan pinjam 

Bagian simpan pinjam bertanggung jawab mencatat pinjaman anggota yang 

melakukan kredit. 

4.32. Waserda 

Waserda adalah warung serba ada yang digunakan sebagai usaha untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga anggota, dengan pelayanan 

secara kredit maupun tunai. Di bagian waserda terdapat bagian-bagian lain 

yaitu: 

1. Bagian gudang 

Tugas yang dilakukan oleh bagian gudang antara lain: 

• mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi 

persediaan barang yang tersedia di gudang 

• menyimpan barang yang telah diterima oleh bagian pembelian 

2. Bagian pembelian 

Bagian pembelian bertugas untuk melakukan pembelian barang yang 

diajukan oleh bagian gudang dengan memperhatikan harga dan 

pemasoknya. 



3. Bagian penjualan 

Bagian penjualan bertugas untuk menerima order dari pembeli dan 

mengisi faktur penjualan tunai maupun kredit 

4. Bagian penagihan 

Bagian penagihan bertugas untuk melakukan penagihan kepada 

anggota yang melakukan kredit dan sudah jatuh tempo 

pembayarannya 

4.1.7 Sistem Penggajian, Jam kerja, Tingkat Pendidikan 

 Pelaksanaan jam kerja yang berlaku di kopwan SU Setia Budi Wanita 

adalah sebagai berikut: 

1. Senin – Jumat mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB 

2. Istirahat hari Senin – Kamis pukul 12.00 – 12.30 WIB 

3. Istirahat hari Jumat pukul 11.00 – 12.30 

4. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar, karyawan diliburkan 

Sistem penggajian pada koperasi SU Setia Budi Wanita adalah 

berdasarkan pada tenaga kerja bulanan dimana penggajiannya ditetapkan 

setiap tanggal 25 dan besarnya tergantung pada jabatannya.  

Tingkat pendidikan bervariasi : 

  



Tabel 4.2 
Tingkat Pendidikan Karyawan Koperasi 

 

Tingkat Pendidikan  Jumlah 

Ijazah SD 1 orang 

Ijazah SMP 4 orang 

Ijazah SLTA  14 orang 

Ijazah D1   4 orang 

Ijazah S1   5 orang 

Jumlah karyawan  28  orang 

Sumber : Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang, 2010 

4.1.8 Keanggotaan Koperasi 

Koperasi bukanlah suatu badan usaha milik perorangan, melainkan 

milik bersama. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 yang menyebutkan bahwa 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

Anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang terdiri dari anggota 

perorangan, keanggotaan melekat pada anggota sendiri dan tidak dapat 

dipindah-pindahkan kepada orang lain. Setiap anggota harus tunduk pada 

ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-

peraturan khusus hasil keputusan rapat anggota. 



4.1.8.1 Syarat menjadi Anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Malang 

Syarat keanggotaan untuk dapat diterima menjadi anggota Kopwan 

SU “Setia Budi Wanita” Malang adalah sebagai berikut: 

- Wanita Warga Negara Republik Indonesia 

- Mempunyai kemampuan penuh untuk melaksanakan tindakan hukum 

(dewasa, tidak dalam perwalian) 

- Bertempat tinggal di wilayah kota Malang, Kabupaten Malang dan 

Kota Batu (Malang Raya) 

- Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan 

Pokok. 

- Telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

serta ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku. 

- Bersedia melaksanakan Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng 

4.1.8.2 Jenis Anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Prinsip sukarela dan terbuka merupakan pegangan dalam merekrut 

anggota. Jumlah anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Adapun jenis anggota koperasi 

terdiri dari: 

a. Calon Anggota.  

Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan 

tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan 

administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota atau belum 



membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-

lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus 

sebagai Calon Anggota. 

b. Anggota Biasa 

Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah 

dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan 

didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi. 

c. Anggota Luar Biasa 

Anggota Luar Biasa adalah mereka yang bermaksud menjadi anggota, 

namun tidak dapat memenuhi semua atau seluruh syarat sebagai 

anggota. 

4.1.8.3 Sistem Keanggotaan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Untuk mempermudah berkomunikasi dengan anggota koperasi serta 

untuk meminimalisir resiko yang ditanggung, Kopwan SU SBW mempunyai 

beberapa sistem dalam keanggotaannya. Sistem tersebut adalah: 

• Sistem Kelompok. 

Yang dimaksud adalah keanggotaan koperasi dihimpun dalam 

kelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 14 sampai 40 orang 

anggota. Sistem kelompok ini bersifat wajib, jadi setiap anggota harus 

memiliki satu kelompok. Setiap kelompok dibentuk atas kehendak 

kelompok wanita yang mempunyai ikatan batin karena adanya 

kepentingan yang sama. 



Setiap kelompok disahkan dan diresmikan oleh pengurus. Untuk itu 

berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok sedikitnya sekali sebulan 

yang dipimpin oleh penanggungjawab kelompok. Dalam pertemuan ini 

anggota bisa melaksanakan kewajibannya dan memenuhi haknya serta 

dapat menjadi forum komunikasi antara anggota. Untuk RAT maka setiap 

penanggungjawab kelompok menjadi wakil dari kelompoknya untuk 

menghadiri RAT. 

• Sistem Tanggung Renteng. 

Tanggung Renteng adalah pemerataan tanggung-jawab/kewajiban 

untuk bertanggung-jawab bersama diantara anggota kelompok atas: 

- Penerima anggota baru 

- Pengajuan pinjaman 

- Menanggulangi tunggakan 

Untuk itu Tanggung Renteng memberikan efek dan manfaat sebagai 

berikut: 

- Anggota diajak belajar kreatif didalam mengatasi persoalan yang 

dapat menimbulkan sikap berani mengeluarkan pendapat dan 

menjadi lebih terbuka. 

- Mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri oleh karena 

merasa bahwa dirinya menjadi tanggung-jawab kelompok. 

- Menimbulkan disiplin dalam mengelola keuangan untuk tidak 

menyulitkan orang lain. 

- Kelestarian usaha koperasi dapat dipertahankan, maksudnya 

dengan timbulnya kontrol secara otomatis diantara sesama anggota 



atas pinjaman sesama anggota yang diberikan supaya tidak 

menimbulkan tindakan. 

- Mempertebal rasa keyakinan diri pribadi bahwa dirinya tidak 

menjadi beban orang lain. 

Keberhasilan sistem ini tergantung dari kemampuan memberikan 

motivasi kepada anggota dari pimpinan. Ia tidak cukup hanya sekali 

sebulan mengadakan pertemuan dengan anggota, tetapi harus betul-betul 

mengenal anggota dari dekat dan mengenal seluk-beluk keadaan rumah 

tangganya beserta rahasia-rahasia yang terkadung di dalamnya agar cara 

penyelesaiannya mengenai kesulitan yang dihadapi anggota bisa dihadapi 

dan mengena. Selain pimpinan harus merubah cara berpikir anggotanya 

agar bisa merubah segala budaya kehidupannya. Misalnya anggota yang 

suka berfoya-foya, anggota yang kurang bias mengatur keuangannya, dsb. 

Tanggung Renteng yang tertinggi nilainya adalah bila ada seorang 

anggota kelompok yang kena musibah dan setelah diusahakan dengan 

berbagai jalan tidak mengembalikan, maka seluruh anggota kelompok 

harus ikhlas menutupi pinjamannya. Tanggung Renteng sendiri tidak 

selalu bersifat materi tetapi juga bias masukan-masukan ide dari anggota 

untuk mencari jalan bersama.     

 

4.1.9 Unit  Usaha 

Unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia 

Budi Wanita” Malang adalah : 

 



1. Unit Simpan Pinjam (SP). 

Pada transaksi simpan pinjam, dana anggota yang disimpan 

dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usaha. Syarat dan ketentuan 

simpanan anggota pada koperasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Telah terdaftar sebagai anggota koperasi wanita SU Setia Budi 

Wanita. 

b. Simpanan terdiri atas simpanan pokok yang dibayar pada saat 

pertama kali menjadi anggota, simpanan wajib yang dibayar setiap 

bulan, dan simpanan manasuka yang dapat dilakukan sewaktu-waku. 

c. Jasa dari simpanan manasuka adalah 12% per tahun dihitung dari 

saldo simpanan keseluruhan anggota. 

d. Selama menjadi anggota, hanya simpanan manasuka saja yang dapat 

diambil. 

e. Bila keluar dari keanggotaan, seluruh simpanan anggota baik 

simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka dapat 

diambil semua beserta jasanya setelah dikurangi biaya administrasi. 

Pada transaksi simpan pinjam, koperasi meminjamkan sejumlah 

uang pada anggota baik untuk keperluan pribadi ataupun sebagai modal 

usaha. Syarat dan ketentuan pinjaman anggota pada koperasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Telah terdaftar sebagai anggota kopwan SU Setia Budi Wanita. 

b. Pinjaman yang diberikan bernilai nominal Rp 1.000.000 sampai 

dengan Rp 16.000.000 untuk pinjaman uang bagi anggota bulanan 

dan Rp 4.000.000 untuk pinjaman di waserda. 



c. Jangka waktu pengangsuran mulai dari 5 bulan sampai dengan 24 

bulan. 

d. Bunga dari pinjaman adalah 1,65% dihitung dari jumlah pinjaman 

pokok anggota. 

e. Biaya administrasi dikenakan sebesar Rp 10.000,-; materai Rp 

6.000,-; provisi 1% (waktu angsurah 1 tahun), 2% (waktu angsuran 2 

tahun); serta Daperta (Dana Perlindungan Anggota) ½% dari jumlah 

pinjaman. 

Wilayah kerja kopwan SU Setia Budi Wanita meliputi kota Malang 

dan kabupaten Malang serta kota Batu (Malang Raya). Perkembangan 

anggota kopwan SU Setia Budi Wanita malang semakin tahun semakin 

meningkat, kondisi demikian menunjukkan bahwa koperasi telah eksis dan 

mampu mengatasi permasalahan di masa lampau. Sehingga dengan 

kesadaran kepercayaan kembali, masyarakat tertarik menjadi anggota 

koperasi. 

Ada 3 pelayanan Simpan Pinjam (SP): 

a. Simpan Pinjam Bulanan (SP) 

b. Simpan Pinjam Harian / Mingguan (KPPK) 

c. Pinjaman NTR (Non Tanggung Renteng, dengan menggunakan 

jaminan) 

2. Unit Pertokoan / Warung Serba Ada (Waserda) 

Sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah tangga 

anggota, dengan pelayanan secara kredit maupun tunai. Banyaknya 

anggota yang berhutang di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan mereka 



sehari-hari, memberikan ide agar anggota mengalihkan hutang barang-

barang keperluan sehari-hari dari toko umum ke waserda koperasi sendiri. 

 

4.1.10 Permodalan 

Permodalan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang berasal dari 

modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang 

berasal dari dalam koperasi yang terdiri dari: 

1. Simpanan Pokok 

Simpanan Pokok merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh 

setiap anggota pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi. 

Besarnya simpanan pokok anggota koperasi adalah Rp 100.000,00. 

2. Simpanan Wajib 

Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayar anggota koperasi 

setiap bulan yang besarnya sama untuk setiap golongan, yakni sebesar 

Rp 15.000,00. 

Modal pinjaman berasal dari simpanan manasuka, titipan anggota dan 

dana dari pihak ketiga. Adapun perkembangan modal Kopwan SU “Setia 

Budi Wanita” Malang selama tahun 2008 sampai tahun 2010 adalah: 

Tabel 4.3 
Perkembangan Jumlah Modal Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008 - 2010 (dalam rupiah) 
No. Tahun Modal Sendiri Modal Pinjaman 
1. 2008 7,031,286,822 9,954,998,833 
2. 2009 8,618,478,219 12,323,714,468 
3. 2010 10,370,633,313 16,343,469,253 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-2010 
 
 



 

4.1.11 Sisa Hasil Usaha 

Menurut Undang-undang Dasar 1945 No. 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan 

kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

SHU yang dibagikan kepada anggota didasarkan atas partisipasi anggota 

kepada koperasi. Semakin banyak partisipasi anggota kepada koperasi, maka 

semakin banyak pula SHU yang diterima anggota, sehingga anggota aktif 

akan memperoleh SHU yang lebih besar dibandingkan dengan anggota pasif. 

Adapun perkembangan SHU Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

selama tiga tahun mulai dari tahun 2008 sampai 2010 adalah: 

Tabel 4.4 
Perkembangan Jumlah SHU Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 (dalam rupiah) 

No. Tahun SHU 
1. 2008 124.448.765 
2. 2009 213.457.727 
3. 2010 251.203.027 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-2010 
 
 
 

4.2 Analisis Pengukuran Kinerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Malang dengan Perspektif Balanced Scorecard. 

4.2.1 Perspektif Keuangan 

Pengukuran kinerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang pada 

perspektif keuangan menggunakan rasio-rasio seperti Rasio Likuiditas, Rasio 



Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas. Berikut adalah penjabaran rasio-rasio 

yang digunakan dalam pengukuran kinerja tersebut: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi 

dalam memenuhi kewajibannya yang segera dapat ditagih. Rasio likuiditas 

yang digunakan adalah: 

a. Rasio Lancar, yaitu rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. 

Artinya kemampuan membayar kewajiban yang harus segera 

dipenuhi dengan aktiva lancar. 

Tabel 4.5 
Rasio Lancar Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 

Tahun Aktiva Lancar Kewajiban Lancar Rasio Lancar 
2008 15,507,316,600 6,782,652,632 228.63% 
2009 18,696,573,292 10,469,427,603 178.58% 
2010 24,975,126,420 12,401,317,554 201.39% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio lancar dari 

tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami fluktuasi. Rasio Lancar 

Kopwan SU SBW tahun 2008 sebesar 228,63 %, berarti bahwa 

setiap kewajiban lancar Rp 1,00 dijamin dengan aktiva lancar sebesar 

Rp 2,28. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva lancar mampu menutupi 

kewajiban lancarnya.  

Untuk tahun 2009 Rasio Lancar sebesar 178,58 % berarti bahwa 

setiap kewajiban lancar Rp 1,00 dijamin dengan aktiva lancar sebesar 

Rp 1,78. Rasio ini mengalami penurunan sebesar 50,05% dari tahun 



2008. Penurunan ini disebabkan semakin meningkatnya nilai 

kewajiban lancarnya sebesar Rp 3.686.774.971,00 (54,36%), namun 

nilai aktiva lancarnya mengalami peningkatan yang tidak begitu 

besar yaitu sebesar Rp 3.189.256.692,00 (20,57%) bila dibandingkan 

dengan nilai kewajiban lancarnya, sehingga penurunannya lebih 

banyak. 

Pada tahun 2010 current rasio sebesar 201,39%, berarti bahwa setiap 

kewajiban lancar Rp 1,00 dijamin dengan Rp 2,01 aktiva lancar. 

Current rasio mengalami kenaikan sebesar 22,81% dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya aktiva lancar 

sebesar Rp 6.278.553.128,00 (33,58%) dan kewajiban lancar sebesar 

Rp 1.931.889.951,00 (18,45%).  

Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar memiliki lebih dari 

100% sehingga masih relatif aman dalam membayar hutang-hutang 

jangka pendek. Jika setiap kewajiban lancar dijamin oleh aktiva 

lancar yang jumlahnya semakin menurun maka perusahaan semakin 

likuid dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Sedangkan pada tahun 

2010 Rasio Lancar lebih tinggi dari pada tahun 2009 maka likuiditas 

koperasi menurun. Namun jika dibandingkan 3 tahun terakhir 2008-

2010 maka rasio lancar cenderung menurun, sehingga secara 

keseluruhan likuiditas koperasi meningkat. 



b. Rasio Kas, yaitu rasio kas dan setara kas terhadap kewajiban lancar. 

Artinya seberapa besar kewajiban lancar dijamin dengan uang kas 

dan setara kas. 

Tabel 4.6 
Rasio Kas Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 
Tahun Kas dan Setara kas Kewajiban Lancar Rasio Kas 
2008 536,038,173 6,782,652,632 7.90% 
2009 1,816,054,263 10,469,427,603 17.35% 
2010 3,986,952,922 12,401,317,554 32.15% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 
2008-2010 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rasio kas dari 

tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan. Rasio Kas Kopwan SU SBW tahun 2008 sebesar 7,90% 

ini berarti bahwa setiap kewajiban lancar Rp 1,00 dijamin dengan 

kas dan setara kas sebesar Rp 0,079. Tahun 2009 rasio kas sebesar 

17,35% ini berarti bahwa setiap kewajiban lancar Rp 1,00 dijamin 

dengan kas dan setara kas sebesar Rp 0,173. Rasio kas tahun 2010 

sebesar 32,15% ini berarti bahwa setiap kewajiban lancar Rp 1,00 

dijamin dengan kas dan setara kas sebesar Rp 0,321. 

Untuk Tahun 2009 cash rasio mengalami kenaikan sebesar 9,45% 

dari tahun 2008. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan kas dan 

setara kas sebesar Rp 1.280.016.090,00 (238,79%) dan kewajiban 

lancar sebesar Rp 3.686.774.971,00 (54,36%).  

Tahun 2010 current rasio mengalami kenaikan sebesar 14,80%. Hal 

ini menunjukkan semakin kuatnya posisi keuangan oleh 

bertambahnya kas dan setara kas sebesar Rp 2.170.898.659,00 



(119,54%) dan kenaikan kewajiban lancar sebesar Rp 

1.931.889.951,00 (18,45%). 

Sifat dari rasio ini adalah berbanding lurus, yaitu semakin tinggi 

angka rasio berarti semakin tinggi kemampuan likuiditas koperasi 

yang bersangkutan. Hal ini berarti pada Kopwan SU “Setia Budi 

Wanita” Malang terus mengalami peningkatan Rasio kas yang 

berarti pula bahwa kemampuan likuiditasnya terus meningkat. 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Bila dilikuidasi. Beberapa macam rasio solvabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memebuhi 

kewajibannya: 

a. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas, adalah kemampuan setiap modal 

sendiri dari koperasi yang dapat dijadikan jaminan untuk keseluruhan 

hutang.  

Tabel 4.7 
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kopwan SU “Setia Budi Wanita”  

Tahun 2008-2010 

Tahun Total Hutang Modal Sendiri Rasio Hutang 
Terhadap Ekuitas 

2008 9,954,998,832 7,031,286,822 141,58% 
2009 12,323,714,468 8,618,478,219 142,99% 
2010 16,343,469,253 10,370,633,313 157,59% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

 



Dari tabel 4.7 tersebut dapat diketahui bahwa hasil perhitungan Rasio 

Hutang Terhadap Ekuitas menunjukkan persentase yang terus 

meningkat sejak 2008 hingga 2010. Berturut-turut 141,58% pada tahun 

2008, 142,99% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar 157,59% 

modal sendiri menjadi jaminan hutang. Persentase tertinggi terjadi pada 

tahun 2010 yaitu sebesar 157,59%, yang menunjukkan bahwa hutang 

yang ditanggung oleh koperasi sebesar 1,57 dari jumlah ekuitasnya. 

Rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

kreditur. Semakin tinggi Debt Ratio semakin besar jumlah modal 

pinjaman yang digunakan didalam menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas koperasi dari tahun 2008 sampai 2010 

mengalami peningkatan, karena semakin meningkatnya total hutang 

yang tidak sebanding dengan peningkatan total modal sendirinya. Nilai 

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas yang semakin besar tentunya akan 

berdampak kurang baik bagi koperasi, karena risiko koperasi akan 

semakin besar juga jika dilihat dari nilai hutang yang lebih besar dari 

modalnya sendiri. 

b. Rasio Hutang Terhadap Aktiva, adalah rasio total hutang terhadap total 

aktiva. Artinya seberapa besar hutang jangka pendek dan jangka 

panjang dijamin dengan keseluruhan aset koperasi. 

 

 



Tabel 4.8 
Rasio Hutang Terhadap Aktiva Kopwan SU “Setia Budi Wanita”  

Tahun 2008-2010 

Tahun Total Hutang Total Aset Rasio Hutang 
Terhadap Aktiva 

2008 9,954,998,832 16,986,285,654 58,61% 
2009 12,323,714,468 20,942,192,687 58,85% 
2010 16,343,469,253 26,714,102,566 61,18% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

Berdasarkan tabel di atas, persentase Rasio Hutang Terhadap Aktiva 

dari tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Rasio Hutang Terhadap Aktiva Kopwan SU SBW pada tahun 

2008 sebesar 58,61%, ini berarti bahwa setiap Rp 1,00 total aktiva 

didanai oleh total hutang sebesar Rp.0,586. Tahun 2009 Rasio Hutang 

Terhadap Aktiva sebesar 58,85%, ini berarti bahwa setiap aktiva Rp 

1,00 didanai dengan hutang sebesar Rp 0,588. Tahun 2010 Rasio 

Hutang Terhadap Aktiva sebesar 61,18%, ini berarti bahwa setiap 

aktiva Rp 1,00 didanai dengan hutang sebesar Rp 0,611.  

Tingkat Rasio sebesar 58,8% tersebut menunjukkan bahwa aktiva 

koperasi didanai oleh hutang sebesar 58,8% dan sisanya didanai oleh 

modal sebesar 41,2%. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2010, karena 

meningkatnya nilai total hutang dapat diimbangi dengan peningkatan 

total aktivanya. Nilai terendah terjadi pada tahun 2008, karena nilai 

total hutang semakin menurun namun nilai total aktivanya semakin 

meningkat.  

Semakin rendah  rasio total hutang terhadap aktiva semakin baik, 

karena menunjukkan perusahaan menggunakan leverage keuangan 



dalam jumlah yang semakin menurun, sehingga mencerminkan semakin 

rendahnya risiko tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban keuangan 

pada saat perusahaan dilikuidasi. Namun rasio yang dimiliki koperasi 

semakin tinggi dari tahun ke tahun, sehingga risiko tidak terpenuhinya 

seluruh hutang pada saat perusahaan dilikuidasi semakin tinggi. 

3. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi 

untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha. Beberapa macam rasio rentabilitas 

yang digunakan adalah: 

a. Margin Laba Kotor, adalah rasio laba kotor terhadap penjualan. Artinya 

seberapa besar laba bruto per rupiah penjualan. Rasio keberhasilan laba 

kotor Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang dihitung setiap unit 

usaha. Pada penelitian ini hanya akan dibahas Margin Laba Kotor pada 

unit usaha utama yaitu Simpan Pinjam. 

Tabel 4.9 
Margin Laba Kotor Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 
Tahun Laba Kotor Pendapatan Margin Laba Kotor 
2008 4,121,128,626 12,615,147,734 32.70% 
2009 4,584,586,921 10,478,789,340 43.75% 
2010 5,243,081,480 12,874,350,041 40.73% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa Margin Laba Kotor 

pada tahun 2008, 2009 dan 2010 masing-masing adalah 32,70%, 

43,75%, dan 40,73%. Nilai Margin Laba Kotor menunjukkan 40,73% 

artinya setiap Rp 1,00 pendapatan menghasilkan Sisa Hasil Usaha 

sebesar Rp. 0,407� 



Pada tahun 2009 diketahui Margin Laba Kotor meningkat dan mencapai 

nilai tertinggi dari ketiganya. Hal ini disebabkan oleh penurunan 

penjualan barang lebih besar daripada peningkatan beban usaha. Namun 

pada tahun 2010 Margin Laba Kotor mengalami penurunan sebesar 3% 

dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya 

penurunan kemampuan piutang untuk dapat menghasilkan sisa hasil 

usaha.  

Semakin tinggi nilai Margin Laba Kotor koperasi semakin baik. Secara 

umum Margin Laba Kotor perusahaan mengalami peningkatan Artinya, 

masing-masing unit koperasi telah mampu meningkatkan pendapatan 

sehingga dapat meningkatkan nilai laba kotornya..  

b. Rentabilitas Ekonomis, artinya seberapa besar modal sendiri dan modal 

pinjaman menghasilkan SHU. 

Tabel 4.10 
Rentabilitas Ekonomis Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 

Tahun SHU Modal Sendiri dan 
Pinjaman 

Rentabilitas 
Ekonomis 

2008 124,448,765 16,986,285,655 0.73% 
2009 213,457,727 20,942,192,387 1.02% 
2010 251,203,027 26,714,102,566 0.94% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

Berdasarkan tabel di atas, persentase Rentabilitas Ekonomis dari tahun 

2008 hingga tahun 2010 mengalami fluktuasi. Dari tabel tersebut dapat 

diartikan bahwa pada tahun 2008 setiap Rp. 1,00 modal sendiri dan 

modal pinjaman koperasi dapat menghasilkan SHU sebesar Rp. 0,007 

dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 1,02% sehingga 



menghasilkan SHU Rp 0,01 setiap Rp 1,00 modal sendiri dan pinjaman 

koperasi. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan SHU sebesar 

71,25% dan total modal sebesar 23,29% dari tahun 2008.  

Kemudian pada tahun 2010, mengalami penurunan yaitu setiap Rp 1,00 

modal sendiri dan pinjaman menghasilkan SHU sebesar Rp. 0,009. 

Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan SHU sebesar 17,68% dan 

total modal sebesar 27,56% dari tahun 2009.  

Rentabilitas ekonomis disini terlihat sangat rendah, hanya sekitar 1% 

saja. Hal ini disebabkan oleh SHU yang sangat rendah. Pada  tahun 

2008 laba kotor sebesar Rp 4.121.128.626,-; pada tahun 2009 sebesar 

Rp 4.584.586.921,-; dan pada tahun 2010 sebesar Rp 5.243.081.480. 

Sedangkan untuk SHU-nya pada tahun 2008 sebesar Rp 124.448.765,-; 

tahun 2009 sebesar Rp 213.457.728,-; dan pada tahun 2010 sebesar Rp 

251.203.027,-. Jika dilihat dari laba kotor yang mencapai milyaran, 

namun SHU hanya mencapai sekitar seratus sampai dua ratus juta 

rupiah.  

Banyaknya selisih antara laba kotor dan SHU mengindikasikan bahwa 

koperasi kurang efisien dalam hal biaya. Pada tahun 2008 beban usaha 

mencapai Rp 4.012.345.659,-; tahun 2009 sebesar Rp 4.409.528.662,-; 

dan pada tahun 2010 sebesar Rp 5.011.044.107,-. Hal ini terlihat dari 

beban usaha yang mencapai sekitar 97% dari laba kotornya.  

c. Rentabilitas Modal Sendiri, mengukur seberapa besar modal sendiri 

yang tertanam di koperasi menghasilkan SHU. 



 
Tabel 4.11 

Rentabilitas Modal Sendiri Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 
Tahun 2008-2010 

Tahun SHU Modal Sendiri Rentabilitas Modal 
Sendiri 

2008 124,448,765 7,031,286,822 1.77% 
2009 213,457,727 8,618,478,219 2.48% 
2010 251,203,027 10,370,633,313 2.42% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

Berdasarkan hasil analisis diatas, nilai rasio rentabilitas modal sendiri 

menggambarkan seberapa besar penghasilan yang tersedia bagi pemilik 

atas modal yang mereka investasikan. Tahun 2008 sebesar 1,77%, tahun 

2009 sebesar 2,48% dan pada tahun 2010 sebesar 2,42%. Tahun 2009 

sebesar 2,48% artinya bahwa penghasilan yang tersedia bagi pemilik 

modal sebesar Rp. 0,0248 dari setiap rupiah yang mereka investasikan. 

Nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2008 , karena rendahnya nilai 

sisa hasil usaha sedangkan nilai ekuitas koperasi semakin meningkat. 

Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik kinerja suatu koperasi. 

Persentase Rentabilitas Modal Sendiri dari tahun 2008 hingga tahun 

2010 menunjukkan hasil yang baik meskipun terjadi penurunan tipis di 

tahun terakhir. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban 

usaha yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dari tabel 

tersebut diketahui bahwa modal sendiri maupun SHU Kopwan SU 

“Setia Budi Wanita” Malang mengalami peningkatan selama tiga tahun. 

Sehingga kondisi modal sendiri dan SHU koperasi cukup baik. 

 



4.2.2 Perspektif Keanggotaan 

Pengukuran kinerja pada perspektif keanggotaan ditentukan dari akuisisi 

anggota, retensi anggota, dan kepuasan anggota. Berikut adalah penjabaran 

yang digunakan dalam pengukuran kinerja perspektif keanggotaan tersebut: 

1. Akuisisi Anggota 

Akuisisi anggota mengukur keberhasilan koperasi dalam menarik atau 

memenangkan jumlah anggota baru. Akuisisi anggota dihitung dengan 

membandingkan jumlah anggota baru koperasi dengan total anggota pada 

periode tertentu. Perhitungan akuisisi anggota koperasi selama tahun 2008 

sampai tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut: 

       Tabel 4.12 
Akuisisi Anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 

Tahun Jumlah Anggota 
Baru 

Total Anggota 
Kopwan SU SBW Akuisisi Anggota 

2008 1,452 5,296 27.42% 
2009 949 5,764 16.46% 
2010 827 5,640 14.66% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

Semakin tinggi kemampuan koperasi memperoleh pelanggan baru maka 

semakin besar peluang koperasi untuk memperoleh tambahan pendapatan 

dan meningkatkan cangkupan pelayanan. Pada tabel 4.12 memperlihatkan 

bahwa Kopwan SU SBW dapat menarik pelanggan baru sebesar 27,42% 

dari total anggota 5.296 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 terjadi 

penurunan anggota baru sebesar  10,95%. Pada tahun tersebut jumlah 

anggota baru menurun namun total anggota mengalami peningkatan.  Pada 

tahun 2010 anggota baru yang dihasilkan pun lebih rendah 1,80% dari 



tahun sebelumnya menjadi 14,66%. Penurunan  ini disebabkan oleh 

semakin menurunnya jumlah anggota baru yang masuk ke koperasi. Namun 

diiringi oleh penambahan anggota yang terus meningkat. Tabel akuisisi 

anggota tersebut menunjukkan, walaupun persentase menurun tiap tahun, 

namun koperasi berhasil mendapatkan anggota baru setiap tahunnya.  

2. Retensi Anggota 

Retensi anggota mengukur tingkat keberadaan koperasi dalam 

mempertahankan hubungan dengan anggotanya. Retensi anggota ini 

membandingkan persentase anggota yang aktif dengan persentase anggota 

yang pergi. Perhitungan retensi anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Malang selama tahun 2008 sampai tahun 2010 disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.13 
Retensi Anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 
Tahun Jumlah Anggota 

yang Pergi  
Jumlah Anggota 

yang Aktif 
Retensi Anggota 

2008 343 4,859 7.06% 
2009 461 5,347 8.62% 
2010 985 5,238 18.80% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-2010 
 

Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan koperasi dalam 

mempertahankan hubungan dengan para anggotanya. Semakin tinggi 

tingkat retensi anggota maka semakin besar pula anggota yang keluar dari 

koperasi. Tabel 4.13 menunjukkan presentase customer retention selama 

tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2008 retensi anggota sebesar 7,06%. Tahun 



berikutnya yaitu tahun 2009 turun menjadi 8,62%, hal ini disebabkan 

karena meningkatnya anggota anggota yang pergi sebesar 118 orang 

(34,40%) serta yang aktif sebesar 488 orang (10,04%) dari tahun 

sebelumnya.  

Dan tahun 2010 turun menjadi 18,80%. Peningkatan ini disebabkan 

oleh naiknya anggota yang keluar sebesar 524 orang (7,69%) dan turunnya 

anggota yang aktif sebesar 109 orang (2,04%) dari tahun sebelumnya. 

Retensi anggota semakin rendah semakin baik. Namun retensi anggota 

Kopwan SU SBW semakin meningkat tiap tahunnya, seperti yang terlihat 

di dalam tabel di atas. Hal ini berarti koperasi belum mampu 

mempertahankan hubungan yang baik dengan anggotanya. 

3. Kepuasan Anggota 

Kepuasan anggota menilai tingkat kepuasan anggota dengan 

membandingkan jumlah keluhan anggota dengan jumlah anggota 

keseluruhan pada periode tertentu. Perhitungan kepuasan anggota Kopwan 

SU “Setia Budi Wanita” Malang selama tahun 2008 sampai tahun 2010 

disajikan dalam tabel berikut:   

Tabel 4.14 
Kepuasan Anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 
Tahun Jumlah keluhan 

anggota 
Total Anggota 

Kopwan SU SBW 
Kepuasan 
Anggota 

2008 179 5,296 3.38% 
2009 163 5,518 2.95% 
2010 201 5,640 3.56% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-2010 
 



Semakin kecil keluhan yang diterima dari anggota menunjukkan bahwa 

semakin sedikit anggota yang tidak puas. Tabel kepuasan anggota tersebut 

menunjukkan persentase yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahu 2008 

sebesar 3,38%, kemudian turun pada tahun 2009 sebesar 2,95%. Penurunan 

ini disebabkan oleh menurunnya keluhan anggota sebesar 16 keluhan 

(8,94%) dan naiknya jumlah anggota sebesar 222 orang (4,19%) dari tahun 

sebelumnya. 

Dan pada tahun 2010 persentase kepuasan anggota naik menjadi 3,56%. 

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya keluhan anggota sebesar 38 

keluhan (23,31%) dan naiknya jumlah anggota sebesar 122 orang (2,21%) 

dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak jumlah 

anggota koperasi sehingga banyak pula keluhan yang ditujukan kepada 

koperasi. 

Presentase kepuasan anggota semakin kecil semakin bagus, karena 

semakin sedikit jumlah anggota yang mengeluh dan diiringi oleh semakin 

bertambahnya jumlah anggota. 

 

4.2.3   Perspektif Proses Bisnis Internal  

Pengukuran kinerja pada perspektif bisnis internal ditentukan dari 

proses: 

1. Pelayanan Tepat Waktu 

Merupakan tingkat kecepatan waktu yang diperlukan karyawan 

koperasi melayani anggota, semakin cepat pelayanan, maka pelanggan 



semakin puas. Pada hasil pengamatan pengukuran kegiatan pelayanan 

kredit waktu proses pencairan permintaan kredit pada divisi simpan pinjam 

menunjukkan rata-rata pelayanan tersebut membutuhkan waktu yang relatif 

singkat yaitu ± 5 menit. Hal ini berarti bahwa pihak Kopwan SU SBW 

dengan cepat tanggap melaksanakan kegiatan permintaan kredit anggota 

selama anggota koperasi tersebut memenuhi aspek dan kriteria yang telah 

ditetapkan, yaitu anggota tidak mempunyai tanggungan dan riwayat buruk 

peminjaman serta telah memenuhi prosedur dan syarat administrasi yang 

ditetapkan, maka secepatnya dana kredit dapat dicairkan oleh pihak 

koperasi. 

2. Pelayanan pada divisi simpan pinjam dalam menyalurkan kredit pada 

anggotanya menunjukkan hasil berikut ini: 

Tabel 4.15 
Penyaluran Kredit Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 
Tahun Jumlah Penyaluran Kredit Pertumbuhan 
2008 14,552,586,383 - 
2009 16,391,440,451 12.64% 
2010 20,424,992,774 24.61% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

 
Dari data pelayanan pada divisi simpan pinjam dalam menyalurkan 

kredit kepada anggotanya di atas menunjukkan hasil pada tahun 2008 

sebesar Rp 14,552,586,383,00, kemudian tahun 2009 meningkat 

sebesar Rp 1,838,854,068,00, diikuti tahun 2010 naik menjadi Rp 

20,424,992,774,00.  



Pada tahun 2009 Pertumbuhan Penyaluran kredit sebesar 12,64%, hal 

ini berarti penyaluran kredit naik 0,126 kali dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan pada tahun 2010 Pertumbuhan kredit meningkat menjadi 

24,61%, hal ini berarti bahwa penyaluran kredit naik 0,216 dari tahun 

sebelumnya.  

Penyaluran kredit dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, hal 

ini menunjukkan meningkatnya minat anggota terhadap pelayanan 

kredit yang diberikan oleh koperasi. 

 

4.2.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pengukuran kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

ditentukan dari kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, dan 

motivasi, pemberdayaan dan keselarasan. Berikut ini adalah penjabaran yang 

digunakan dalam pengukuran kinerja perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan tersebut: 

1. Kapabilitas Pekerja 

Kapabilitas pekerjs menilai tingkat kepuasan karyawan Kopwan SU 

“Setia Budi Wanita” Malang melalui retensi pekerja dan produktifitas 

pekerja sebagai berikut: 

a. Retensi Pekerja, dinilai dengan membandingkan jumlah karyawan 

yang keluar dengan jumlah karyawan Koperasi. 

 
 
 



Tabel 4.16 
Retensi  Pekerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 

Tahun Jumlah Karyawan 
yang Keluar 

Jumlah 
Karyawan 

Retensi 
Pekerja 

2008 2 26 7,69% 
2009 2 26 7,69% 
2010 0 28 0,00% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Periode 2008-2010 

Tabel retensi pekerja menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan 2009 

persentasenya sama yaitu sebesar 7,69%, hal ini disebabkan karena 

hanya 2 karyawan yang keluar dari keseluruhan karyawan koperasi. 

Sedangkan pada tahun 2010 persentase retensi pekerja sebesar 0,00%, 

yang disebabkan karena tidak ada karyawan yang keluar dari koperasi.  

Semakin kecil persentase retensi pekerja semakin baik, karena semakin 

sedikit karyawan yang keluar dari koperasi. Hal ini berarti Koperasi 

mampu mempertahankan hubungan yang baik dengan karyawannya. 

Sehingga karyawan merasa puas bekerja di Kopwan SU SBW. 

b. Produktivitas Pekerja, dinilai dengan membandingkan jumlah anggota 

yang dilayani dengan jumlah karyawan. 

Tabel 4.17 
Produktivitas  Pekerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 

Tahun Total Anggota 
Koperasi 

Jumlah 
Karyawan 

Produktivitas 
Pekerja 

2008 5,296 26 20369.23% 
2009 5,518 26 21223.08% 
2010 5,640 28 20142.86% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 

Dari tabel produktivitas pekerja diatas dapat diketahui bahwa 

produktivitas pekerja koperasi menunjukkan peningkatan dan 



penurunan mulai tahun 2008 sampai 2010, yaitu 2069,3% pada tahun 

2008, meningkat menjadi 21223,08% pada tahun 2009, dan menurun 

menjadi 20142,86% pada tahun 2010.  

Pada tahun 2009 persentase produktivitas pekerja mengalami 

peningkatan sebesar 853,85%, yang disebabkan karena anggota 

koperasi meningkat sebesar 222 orang (4,19)% dan jumlah karyawan 

tetap. 

Sedangkan pada tahun 2010 persentase tersebut mengalami penurunan 

sebesar 1080,22%, yang disebabkan karena anggota koperasi meningkat 

sebesar 122 orang (2,21%) dan meningkatnya jumlah karyawan 

sebanyak 2 orang (7,69%). 

Persentase produktivitas yang sangat tinggi ini disebabkan karena 

semakin meningkatnya jumlah anggota koperasi. Dengan begitu 

banyaknya anggota sangat mustahil untuk dapat memenuhi kebutuhan 

semua anggota. Namun hal ini dapat disiasati karena koperasi 

mempunyai sistem kelompok yang sangat efektif untuk menjangkau 

seluruh anggota. Oleh karena itu, dengan jumlah karyawan koperasi 

yang sedikit dirasa telah cukup memenuhi kebutuhan pelayanan 

anggota sehingga tidak perlu dilakukan penambahan karyawan. 

2. Kapabilitas Sistem Informasi 

Kapabilitas sistem informasi bertujuan menilai sitem informasi yang 

digunakan koperasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota. 



Sistem informasi yang digunakan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang saat ini adalah software Delphi. 

Sistem informasi tersebut mampu menampung data-data yang 

dibutuhkan koperasi seperti: data tabungan, data deposito, data kredit, data 

teller, data akuntansi, data supervisor, dan berbagai macam data lainnya. 

Data-data tersebut masing-masing berisi tentang data umum seperti data 

nasabah dan jenis produknya, proses, laporan, dan posting. 

Sistem informasi tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan 

koperasi dalam melayani anggotanya. Namun begitu, masih perlu 

dilakukan pembenahan untuk menyempurnakan software yang telah ada 

dan update data anggota yang mungkin berubah karena jumlah anggota 

koperasi yang terus meningkat hingga tahun 2010. 

3. Motivasi Pekerja 

Motivasi Pekerja dinilai melalui perbandingan jumlah saran yang 

diimplementasikan dengan total saran di Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Malang. 

Tabel 4.18 
Motivasi Pekerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

Tahun 2008-2010 

Tahun Jumlah saran yang 
diimplementasikan 

Total 
Saran 

Motivasi 
Pekerja 

2008 39 63 61.90% 
2009 35 59 59.32% 
2010 37 55 67.27% 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Kopwan SU SBW Malang Tahun Bakti 2008-
2010 



Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase motivasi pekerja 

mengalami fluktuasi. Hal ini ditunjukkan melalui perhitungan persentase 

yang mencapai 61.90% pada akhir tahun 2008, menurun 2,58% pada tahun 

2009 dan meningkat 7,95% pada tahun 2010 dibanding tahun sebelumnya. 

Peningkatan tersebut terjadi karena semakin banyak jumlah saran yang 

diimplementasikan oleh pengurus koperasi. Saran yang ditujukan kepada 

koperasi diperoleh dari rapat karyawan yang dilaksanakan minimal 1 bulan 

sekali yang kemudian akan dibahas pada saat Rapat Anggota Tahunan 

dilaksanakan. Dari angket tersebut akan diketahui berapa banyak saran 

yang masuk dan berapa banyak yang diimplementasikan oleh koperasi. 

 

4.3 Pembahasan dan Interprestasi Hasil Penelitian 

Berdasarakan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat 

diimplikasikan bahwa kinerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

rentang waktu tahun 2008 sampai 2010 dilihat dari empat perspektif Balanced 

Scorecard sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan  

Tabel 4.19 
Perspektif Keuangan 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang Tahun 2008-2010 

Rasio  Ukuran Hasil Realisasi 
2008 2009 2010 

Likuiditas 1. Rasio Lancar 
2. Rasio Kas  

228.63% 
7.90% 

178.58% 
17.35% 

201.39% 
32.15% 

Solvabilitas  1. Rasio Hutang Terhadap 
Ekuitas 

2. Rasio Hutang Terhadap 
Aktiva 

141.58% 

58.61% 

142.99% 

58.85% 

157.59% 

61.18% 

Rentabilitas  1.Margin Laba Kotor 
2.Rentabilitas Ekonomis 
3.Rentabilitas Modal Sendiri 

32.70% 
0.73% 
1.77% 

43.75% 
1.02% 
2.48% 

40.73% 
0.94% 
2.42% 



 

Secara umum indikator-indikator pada Perspektif Keuangan 

menunjukkan hasil yang cenderung baik. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan terlihat bahwa pada indikator Rasio Likuiditas, Rasio Lancar 

tergolong cukup baik meskipun fluktuasi, hal ini mengindikasikan bahwa 

hutang lancar dapat dijamin secara cukup baik dengan aktiva lancar. Dari 

indikator Rasio Kas koperasi tergolong  baik, hal ini mengindikasikan 

bahwa koperasi semakin likuid dalam memenuhi hutang lancarnya.. 

Untuk Rasio Solvabilitas, yaitu Rasio Hutang Terhadap Ekuitas dan 

Rasio Hutang Terhadap Aktiva, menunjukkan hasil yang kurang baik, 

dengan kata lain koperasi belum mampu memenuhi seluruh kewajibannya, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang bila dilikuidasi. 

Dari indikator Rasio Rentabilitas, yang pertama Margin Laba Kotor 

mengalami juga mengalami fluktuasi selama tiga tahun. Meskipun begitu 

koperasi mampu meningkatkan laba kotornya. Dari hasil perhitungan 

Rentabilitas Ekonomis dan Rentabilitas Modal Sendiri, ditunjukkan bahwa 

SHU yang relatif kecil disebabkan oleh koperasi yang kurang efisien dalam 

mengelola biaya yang ada. 

2. Perspektif Keanggotaan 

Tabel 4.20 
Perspektif Keanggotaan 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang Tahun 2008-2010 

Ukuran Hasil Realisasi 
2008 2009 2010 

1. Akuisisi Anggota 
2. Retensi Anggota 
3. Kepuasan Anggota 

27.57% 
7.06% 
10.37% 

16.46% 
8.62% 
9.19% 

14.66% 
18.80% 
10.34% 

 



Dari hasil analisis Perspektif Keanggotaan  terlihat bahwa Koperasi 

telah mampu mendapatkan anggota baru yang jumlahnya tidak sedikit. 

Namun koperasi belum mampu mempertahankan hubungan dengan 

anggotanya karena selama tahun 2008-2010 anggota yang keluar semakin 

meningkat. Kepuasan  pelanggan mengalami kenaikan selama dua tahun 

terakhir, hal ini berarti koperasi telah berusaha memberikan pelayanan yang 

maksimal untuk anggota. 

3. Perspektif Bisnis Internal 

Hasil dari penelitian pada Perspektif Bisnis Internal koperasi 

menunjukkan bahwa On Time Service, dan jenis penyaluran kredit 

menunjukkan hasil yang baik. Proses administrasi bagi anggota yang ingin 

meminjam uang relatif mudah. Sehingga pertumbuhan penyaluran kredit 

pun bertambah dari tahun ke tahun. 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Tabel 4.21 
Perspektif Petumbuhan dan Pembelajaran 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang Tahun 2008-2010 

Ukuran Hasil Realisasi 
2008 2009 2010 

1. Retensi Pekerja 
2. Produktivitas Pekerja 
3. Kapabilitas Sistem Informasi 
4. Motivasi Pekerja 

7,69% 
20369.23% 

- 
61.90% 

7,69% 
21223.08% 

- 
59.32% 

0,00% 
20142.86% 

- 
67.27% 

�

Penilaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari indikator Retensi Pekerja 

yang memperlihatkan hubungan baik koperasi dengan karyawannya, karena 

pada tahun 2010 tidak ada karyawan yang keluar. Produktivitas karyawan 



menunjukkan hasil yang tinggi karena jumlah anggota koperasi semakin 

meningkat. Sistem informasi yang digunakan oleh Unit Usaha Simpan 

Pinjam Koperasi saat ini dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota, 

karena sistem tersebut mampu menampung dan memproses data yang 

dibutuhkan koperasi meskipun jumlah anggota terus meningkat. Aspek 

motivasi pekerja dari koperasi juga baik karena dalam tiga tahun terakhir 

ini semakin banyak saran konstruktif dari karyawan yang dilaksanakan oleh 

koperasi. 

Perspektif Balanced Scorecard telah digunakan untuk mengukur kinerja 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang yang dapat membantu manajemen 

koperasi dalam upaya untuk meningkatkan strategi koperasi. Berdasarkan hasil 

analisis yang meliputi empat perspektif yang ada, yaitu perspektif keuangan, 

perspektif keanggotaan, perspektif bisnis internal, dan perspektif belajar dan 

berkembang dapat disimpulkan bahwa Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 

mengalami keseimbangan antara perspektif finansial dan non finansial. 

Berdasarkan interpretasi hasil, kinerja perspektif keuangan kurang baik. Hal ini 

dilihat dari ketiga rasio keuangan hanya satu rasio yang menunjukkan kinerja 

yang baik, yaitu rasio likuiditas. Sedangkan kedua rasio keuangan yang lain, yaitu 

rasio solvabilitas dan rentabilitas menunjukkan kinerja yang kurang baik.  

Dalam rasio solvabilitas menunjukkan bahwa resiko koperasi semakin tinggi 

jika dilihat dari total hutang yang lebih besar dari modalnya sendiri sehingga 

resiko tidak terpenuhinya seluruh hutang pada saat perusahaan dilikuidasi semakin 

tinggi. Sedangkan dalam rasio rentabilitas menunjukkan bahwa SHU yang sangat 



rendah jika dibandingkan dengan laba kotornya. SHU hanya mencapai 3% dari 

laba kotornya. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi kurang efisien dalam 

mengelola beban biaya karena beban biaya yang mencapai 97% dari laba 

kotornya.  

SHU yang sangat rendah tentu tidak mensejahterakan para anggota, hal ini 

dapat dilihat pada perspektif keanggotaan dimana anggota yang keluar tiap tahun 

semakin meningkat. Sehingga pada perspektif keanggotaan pun menunjukkan 

hasil yang kurang baik. Karena koperasi tidak mampu untuk mempertahankan 

hubungan yang baik dengan anggotanya. Sedangkan kinerja dari perspektif 

perspektif proses bisnis internal dan perspektif belajar dan berkembang 

menunjukkan hasil yang baik karena selalu menunjukkan peningkatan meskipun 

fluktuasi. 

Perspektif Balanced Scorecard sangat berperan sekali dalam pengukuran 

kinerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, baik itu kinerja keuangan 

maupun kinerja non keuangan. Dengan Balanced Scorecard ini membantu 

koperasi dalam merumuskan rencana strategis untuk periode yang akan datang. Di 

samping itu tujuan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang dapat diukur 

sehingga personel yang bertanggungjawab atas pencapaian keberhasilan dari 

tujuan strategis dapat mengetahui ukuran keberhasilan pencapaian dan faktor-

faktor yang mempengaruhi. 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pengukuran kinerja yang diterapkan pada Kopwan SU “Setia Budi 

Wanita” Malang, maka beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari masing-

masing perspektif Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan 

Kinerja koperasi telah diukur dengan perspektif keuangan menunjukkan 

hasil kurang baik. Hal ini terlihat dari indikator yang telah diterapkan walau 

koperasi telah menjaga likuiditasnya agar keberlangsungan lembaga ekonomi 

ini tetap aman, namun koperasi kurang berusaha untuk meningkatkan SHU 

terlihat dari beban biaya yang tidak efisien. 

2. Perspektif Keanggotaan 

Koperasi secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang kurang baik 

setelah diukur dengan indikator perspektif pelanggan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari akuisisi pelanggan yang cenderung 

turun, retensi pelanggan yang menurun, dan kepuasan pelanggan yang 

cenderung stabil. Hal ini berarti bahwa koperasi telah berusaha untuk 

memuaskan keinginan dari anggota koperasi. Namun belum mampu 

memenuhi semua harapan anggota. 

 



3.  Perspektif bisnis internal 

Koperasi menunjukkan kinerja yang baik setelah peneliti mengamati 

langsung operasional koperasi. Hal ini ditunjukkan melalui pelayanan tepat 

waktu dan penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah 

berusaha secara maksimal untuk meningkatkan proses operasionalnya. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Kinerja koperasi setelah diukur dengan indikator perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari retensi 

pekerja yang cenderung turun, produktivitas karyawan yang meningkat, 

kapabilitas sistem informasi yang baik, dan motivasi pekerja yang meningkat. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diambil dari hasil penelitian pada Kopwan SU 

“Setia Budi Wanita” Malang adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian terhadap perspektif keuangan, terdapat beberapa 

indikator dari rasio keuangan yang perlu diperhatikan, yaitu rasio 

rentabilitas atau profitabilitas. Pada rasio ini ditunjukkan bahwa laba kotor 

cukup besar namun SHU yang ada sangat rendah yaitu hanya sebesar 3% 

dari laba kotornya. Adanya kesenjangan yang sangat besar ini disebabkan 

oleh beban biaya yang membengkak yaitu sebesar 97% dari laba kotornya. 

Oleh karena itu sebaiknya koperasi lebih memperhatikan biaya yang 

ditimbulkan oleh beban perkoperasian dan beban manajemen sehingga 



dapat lebih diefisienkan seoptimal mungkin. Jika itu terjadi maka SHU 

akan meningkat dan akan berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi. 

2. Hendaknya koperasi lebih mementingkan kesejahteraan anggota, salah 

satunya adalah dengan meningkatkan SHU. Jika kesejahteraan anggota 

dapat tercapai maka akan dapat meminimalisir anggota yang keluar dari 

koperasi dan dapat menarik masyarakat untuk menjadi anggota. Sehingga 

Koperasi akan memiliki tambahan modal untuk mengelola usahanya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



STRUKTUR PERMODALAN KOPWAN SU SBW MALANG 

 

Keterangan 
Tahun 

2008 2009 2010 
Modal Sendiri       
Simpanan Pokok 524,394,884 572,502,823 547,994,803 
Simpanan Wajib 4,386,407,549 5,544,652,669 6,559,545,530 
Dana Gedung 1,253,267,358 1,337,858,658 1,576,463,658 
Donasi 168,422,813 168,422,813 177,212,813 
Cad. Khusus 509,872,457 657,490,877 876,827,809 
Cad. Koperasi 188,921,761 252,959,079 328,319,987 
Cad. Resiko 0 84,591,300 151,975,396 
Cad. Bhakti 
Anggota 0 0 152293317 
        

Jumlah Ekuitas 7,031,286,822 8,618,478,219 10,370,633,313 
        
Modal Pinjaman       
Hutang Usaha 132,334,167 130,637,133 80,657,767 
Hutang Pajak 8,924,900 11,463,914 37,540,013 
Hutang Bunga 231,946,736 245,005,491 236,817,673 
Dana Pembagian 
SHU 187,883,066 281,847,180 400,980,650 
Bina sejahtera 70,363,850 104,023,850 144,505,100 
Simpana Anggota 5,717,937,390 9,112,010,946 10,748,654,329 
Titipan Anggota 370,996,717 520,152,286 706,974,064 
Beban YMH 
dibayar 62,265,807 64,286,503 45,187,958 
Kewajiban Jk 
Panjang 3,172,346,200 1,854,286,865 3,942,151,699 
        

Jumlah Kewajiban 9,954,998,833 12,323,714,168 16,343,469,253 
 
  



NERACA KOPWAN SU SBW MALANG 

 

PERKIRAAN 
TAHUN 

2008 2009 2010 
ASET       
ASET LANCAR       
  Kas dan setara kas 536,038,173 1,816,054,263 3,986,952,922 
  Simpanan manasuka puskowanjati 7,970,260 108,908,293 224,767 
  Piutang usaha 14,552,586,383 16,391,440,451 20,424,992,774 
  Persediaan barang 405,529,784 374,246,285 486,405,207 
  Biaya dibayar dimuka 5,192,000 5,924,000 76,550,750 
  Jumlah aset lancar 15,507,316,600 18,696,573,292 24,975,126,420 
        
ASET TIDAK LANCAR       
  Penyertaan 287,577,117 331,155,597 361,155,597 
        
Aset Tetap       
  Biaya perolehan 1,727,752,658  2,258,143,168  2,391,364,918  
  Akumulasi penyusutan (536,360,721) (728,475,721) (1,013,544,369) 
  Nilai buku aset tetap 1,191,391,937  1,529,667,447  1,377,820,549  
        
Aset Lain-Lain 0 384,796,351 0 
        

      TOTAL ASET 16,986,285,654 20,942,192,687 26,714,102,566 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS       
KEWAJIBAN JK PENDEK       
  Hutang usaha 132,334,167 130,637,133 80,657,767 
  Hutang pajak 8,924,900 11,463,914 37,540,013 
  Hutang bunga 231,946,736 245,005,491 236,817,673 
  Dana pembagian SHU 187,883,065 281,847,180 400,980,650 
  Simpanan anggota 5,717,937,390 9,112,010,946 10,748,654,329 
  Bina sejahtera 70,363,850 104,023,850 144,505,100 
  Titipan anggota 370,996,717 520,152,586 706,974,064 
  Beban masih harus dibayar 62,265,807 64,286,503 45,187,958 

  Jumlah kewajiban jk pendek 6,782,652,632 10,469,427,603 12,401,317,554 
        
KEWAJIBAN JK PANJANG 3,172,346,200 1,854,286,865 3,942,151,699 
         TOTAL KEWAJIBAN 9,954,998,832 12,323,714,468 16,343,469,253 
        
       



EKUITAS 
  Simpanan pokok 524,394,884 572,502,823 547,994,803 
  Simpanan Wajib 4,386,407,549 5,544,652,669 6,559,545,530 
  Dana gedung 1,253,267,358 1,337,858,658 1,576,463,658 
  Donasi 168,422,813 168,422,813 177,212,813 
  Cadangan resiko 0 84,591,300 151,975,396 
  Cadangan khusus 509,872,457 657,490,877 876,827,809 
  Cadangan koperasi 188,921,761 252,959,079 328,319,987 
  Cadangan dana bhakti anggota 0 0 152293317 
  Jumlah ekuitas 7,031,286,822 8,618,478,219 10,370,633,313 
TOTAL KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS 16,986,285,654 20,942,192,687 26,714,102,566 

 

  



PERHITUNGAN LABA/RUGI KOPWAN SU SBW MALANG 

 

URAIAN 
TAHUN 

2008 2009 2010 

PENDAPATAN       
  Penjualan barang 9,468,459,898 5,825,325,867 7,650,744,520 
  Pendapatan jasa 3,146,687,836 4,653,463,473 5,223,605,521 

  Jumlah pendapatan 12,615,147,734 10,478,789,340 12,874,350,041 
        

BEBAN POKOK PENJUALAN       

  Persediaan awal 250,271,762 405,384,033 374,246,285 
  Pembelian 8,649,131,379 5,863,064,671 7,707,670,633 

  Barang siap dijual 8,899,403,141 6,268,448,704 8,081,916,918 
  Persediaan akhir 405,384,033 374,246,285 450,648,357 

  Beban pokok penjualan 8,494,019,108 5,894,202,419 7,631,268,561 
        

HASIL USAHA KOTOR 4,121,128,626 4,584,586,921 5,243,081,480 
        

BEBAN USAHA       
  Beban perkoperasian 1,553,049,925 1,932,936,370 2,365,451,467 
  Beban manajemen 2,459,295,734 2,476,592,292 2,645,592,640 

  Jumlah beban usaha 4,012,345,659 4,409,528,662 5,011,044,107 
        

SHU SEBELUM POS LAIN-LAIN 108,782,967 175,058,259 232,037,373 
        
POS LAIN-LAIN 40,226,098 71,869,319 87,292,435 
SHU SEBELUM PAJAK 
PENGHASILAN 149,009,065 246,927,578 319,329,808 

PAJAK PENGHASILAN 24,560,300 33,469,850 68,126,781 

SISA HASIL USAHA SETELAH 
PAJAK 124,448,765 213,457,728 251,203,027 

 

  



LAPORAN ARUS KAS KOPWAN SU SBW MALANG 

 

URAIAN 
TAHUN 

2008 2009 2010 

I.  ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI       

    SHU tahun berlanjut 124,448,765  213,457,727  251,203,027  

     Penyesuaian ke dasar kas :       

         Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi 176,040,000  192,115,000 285,068,648  

         Arus kas koperasi sebelum perubahan modal kerja 300,488,765  405,572,727  536,271,675  
     Perubahan modal kerja :       

         Kenaikan simpanan manasuka Puskowanjati (6,973,128) (100,938,033) 108,683,526  

         Kenaikan piutang (3,056,820,940) (1,838,854,068) (4,033,552,323) 

         Kenaikan persediaan barang (151,863,672) 31,283,499  (112,158,922) 

         Penurunan biaya dibayar di muka 30,986,000  (732,000) (70,626,750) 

         Kenaikan hutang usaha 26,835,875  (1,697,034) (49,979,366) 

         Kenaikan hutang pajak 3,674,455  2,539,015  26,076,099  

         Kenaikan hutang bunga simpanan 153,137,130  13,058,755  (8,187,818) 

         Kenaikan simpanan anggota 1,690,784,071  3,394,073,556  1,636,643,383  

         Kenaikan bina sejahtera 36,958,850  33,660,000  40,481,250  

         Kenaikan/(Penurunan) titipan anggota 141,842,683  149,155,869  186,821,478  

         Kenaikan/(Penurunan) beban masih harus dibayar (6,343,262) 2,020,696  (19,098,545) 

  (1,137,781,938) 1,683,570,255  (2,294,897,988) 

         Arus kas bersih dari aktivitas operasi (837,293,173) 2,089,142,982  (1,758,626,313) 
        

II.  ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       

         Penambahan penyertaan (55,500,000) (43,578,480) (30,000,000) 

         Penambahan / pengurangan aset tetap (106,476,700) (530,390,510) (133,221,750) 

         Penambahan / pengurangan aset lain-lain - (384,796,351) 384,796,351  

         Arus kas bersih dari aktivitas investasi (161,976,700) (958,765,341) 221,574,601  
        

III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN       

          Penambahan kewajiban jangka panjang (400,306,050) (1,318,059,335) 2,087,864,834  

          Penambahan simpanan pokok 100,866,019  48,107,939  (24,508,020) 

          Penambahan simpanan wajib 944,485,355  1,158,245,120  1,014,892,861  

          Penambahan dana gedung 71,507,108  84,591,300  238,605,000  

          Penambahan donasi - 84,591,300  67,384,096  

          Penambahan cadangan khusus 112,231,471  147,618,420  219,336,932  

          Pembagian dana bhakti anggota - - 152,293,317  
           
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
Pembagian SHU 

 
 

(84,134,714) 

 
 

(55,456,294) 

 
 

(47,918,650) 

          Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 744,649,189  149,638,450  3,707,950,370  
        

       KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS (254,620,684) 1,280,016,091  2,170,898,658  
       Kas dan setara kas awal periode 790,658,856  536,038,173  1,816,054,263  

             Kas dan setara kas akhir periode 536,038,172  1,816,054,264  3,986,952,921  
 


