
 

1 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Krisis Moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 belum 

sepenuhnya pulih, bahkan sampai dengan akhir tahun 2014 pertumbuhan ekonomi 

Indonesia belum pernah mencapai 8 persen. Krisis keuangan Asia terjadi secara 

global dalam dekade 1996-1997 akibat dari deregulasi  dan liberalisasi sistem 

keuangan menyebabkan tingkat Non Performing Loan (NPL) meningkat tajam 

(Yang 2003), sehingga Banyak Lembaga Keuangan seperti perbankan runtuh 

disebabkan oleh biaya tinggi, likuidasi, kredit macet, dan kerugian asset. Namun 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan seperti Koperasi, Baitul 

Qiradh, Baitul Mal, Credit Union, dan lain-lain yang berbasiskan pendanaan dari 

masyarakat tetap eksis dan mampu bertahan dan terus tumbuh melewati krisis 

moneter. Indikator-indikator internal dan eksternal yang diduga berpengaruh 

terhadap Sustainabilitas Pertumbuhan Finansial LKM adalah regulasi, bentuk 

lembaga, efesiensi, rasio keuangan, simpanan, pinjaman, NPL, SDM, kemudahan 

(aligibilitas), suku bunga, angsuran pinjaman, persaingan, bisnis bank (pesaing), 

dan income percapita (Sundari 2012).  

Ditengah kemiskinan Indonesia yang mencapai 10,96 persen (BPS 2014), 

kehadiran LKM seperti koperasi ikut berkontribusi dalam mengurangi angka 

kemiskinan. Koperasi yang berbasis keanggotaan mengembangkan hubungan 

jangka panjang yang erat dengan nasabahnya. Koperasi menyediakan jasa 

simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Jasa yang diberikan oleh koperasi ini 

saling melengkapi dan makin menguatkan ikatan emosional dan sosial di antara 

koperasi dan individu anggotanya. sehingga ditengah kapitalisasi dunia, koperasi 

bisa terus eksis menopang ekonomi  negara, tanpa takut akan terimbas oleh krisis 

moneter, karena modal dari koperasi berasal dari anggotanya dari berbagai 

kalangan yang terdiri dari: karyawan pemerintah/swasta, pengusaha, pedagang, 

dan ibu-ibu rumah tangga bahkan anak-anak. Dari 100 studi tentang keuangan 

mikro sejak 1986 menemukan berbagai bukti bahwa program keuangan mikro 

dapat meningkatkan pendapatan dan mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan. 

Selain menjadi "perbankan untuk orang miskin," keuangan mikro sekarang 

dipandang oleh banyak orang sebagai alat yang akan membantu pengembangan 

masyarakat (Roy dan Goswami 2013). Di Indonesia sendiri banyak pelaku usaha 

mikro yang tidak tersentuh persyaratan perbankan mendapatkan pembiayaan dari 

koperasi, Pada tahun 2014 dari total 56,5 juta unit usaha, sebanyak 99,9% 

merupakan UMKM (usaha mikro: 98,79%, usaha kecil: 1,11%, dan usaha 

menengah: 0,09%), sedangkan usaha besar hanya 0,01%. Untuk mengembangkan 

56,6 juta unit UMKM di Indonesia dibutuhkan pembiayaan sebesar 400.692 

trilyun rupiah, namun sebanyak 70 persen atau 38,19 juta belum layak dan belum 

bankable. Tercatat hanya 4.898 unit UMKM yang layak usaha, bankable, dan 

layak go public (Kementrian Koperasi dan UKM, 2014). Ini mengindikasikan 

tentang pentingnya kehadiran lembaga keuangan mikro non perbankan sepeti 

koperasi kredit dan lembaga sejenisnya untuk mengambil peran lebih besar dalam 

mendukung pembiayaan UMKM yang tidak tersentuh oleh perbankan.  
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Pada tahun 2013 di Indonesia tercatat Jumlah koperasi yang terdaftar pada 

Kementrian Koperasi dan UKM mencapai 206.88 unit dengan klasifikasi aktif 

berjumlah 144.839 unit dan yang tidak aktif 61.499 unit dengan Jumlah Anggota 

35.237.990 orang jumlah karyawan mencapai hampir 400 ribu; volume usaha 

sebesar hampir Rp 120 triliun; dan SHU mencapai hampir Rp 7 triliun; (Sumber: 

Kementrian Koperasi dan UKM 2014). Pada Tabel 1 terlihat dari tahun 2009-

2013 koperasi terus tumbuh naik, ini menunjukkan potensi yang cukup besar 

dalam menghidupkan bisnis keuangan yang berbasiskan pendanaan dari 

masyarakat yang akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. 

Tabel 1  Perkembangan koperasi tahun 2009-2013 
No Indikator Satuan 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Jumlah koperasi Unit 170 411 177 482 188 181 194 295 

2 Pertumbuhan koperasi Persen 9.97 4.15 6.03 3.25 

3 Jumlah koperasi aktif Unit 120 473 124 855 133 666 139 321 

4 

Prosentase koperasi 

aktif dari total jumlah 

koperasi 

Persen 70.70 70.35 71.03 71.71 

5 
Pertumbuhan jumlah 

koperasi aktif 
Persen 10.60 3.64 7.06 4.23 

6 
Jumlah anggota 

koperasi aktif 
Orang 29 240 271 30 461 121 30 849 913 33 869 439 

7 
Pertumbuhan jumlah 

anggota koperasi aktif 
Persen 7.03 4.18 1.28 9.79 

8 Permodalan Rp Juta 59 852 609 64 788 727 75 484 237 102 826 158 

9 
Pertumbuhan 

permodalan 
Persen 20.11 8.25 16.51 36.22 

10 Volume usaha Rp Juta 82 098 587 76 822 082 95 062 402 119 182 690 

11 
Pertumbuhan volume 

usaha 
Persen 19.95 -6.43 23.74 25.37 

12 Selisih hasil usaha  RpJuta 5 303 813 5 622 164 6 336 481 6 661 926 

13 Pertumbuhan SHU Persen 33.77 6.00 12.71 5.14 

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM 2014 

  

Walaupun perkembangan koperasi di Indonesia cukup baik, tetap saja 

koperasi menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, terutama dari sisi 

kinerja bisnis. Koperasi berbasis komunitas mampu merespons kebutuhan 

anggotanya sambil tetap mengelola risiko-risiko yang menyertainya, untuk 

mendorong dan memberi arahan kepada para anggota, pengelola, pengurus, serta 

pengawas koperasi dalam menjalankan aktifitasnya agar selalu berada dalam 

batas-batas prinsip koperasi yang benar, oleh karenanya diperlukan sebuah model 

penilaian kinerja yang lebih komprehensif. Model penilaian ini mestilah 

menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anggota pada posisi yang sentral 

dari keseluruhan aktivitas koperasi.  

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Koperasi Kredit (Kopdit) Takera 

yang berbadan hukum Koperasi, walaupun demikian cara kerja dan operasinya 

sedikit berbeda dengan koperasi biasa karena Kopdit Takera bernaung dibawah 

Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) yang mengawasi dan menjadi lembaga 

penjamin dana masyarakat di lembaga keuangan yang lazimnya disebut dengan 

Credit Union (CU). Secara prinsip CU merupakan salah satu bagian dari LKM 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sulit untuk mengakses kredit 

perbankan karena terkendala persyaratan dan beban bunga yang tinggi, terutama 
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bunga kredit mikro yang terbilang tinggi. Saat ini ada banyak CU yang tidak 

mengalami pertumbuhan, stagnan, bahkan ditutup diakibatkan lemahnya 

manajemen pengelolaan pengurus dan pengawas. Namun peran pengurus internal 

dalam memastikan kinerja bisnis menjadi sangat penting agar CU bisa terus 

tumbuh baik ditandai dengan kenaikan pertumbuhan rasio keuangan, aset dan 

profitabilitas. Seperti diketahui jantung utama dari CU adalah anggotanya yang 

secara loyal dan percaya menyimpan dananya di CU, sehingga jika anggota 

mengalami ketidakpercayaan, bisa dipastikan CU akan mengalami kebangkrutan 

akibat penarikan secara masal simpanan anggota, hal ini akan terjadi jika kinerja 

pengurus dan pengawas buruk, sehingga tidak heran kemudian muncul pernyataan 

bahwa aset utama adalah anggota, bukan gedung, tanah, dan lain-lain. Agar 

terhindar dari krisis, CU harus fokus pada penguatan dua hal yaitu keberlanjutan 

ekonomi (economic sustainability) dan keberlanjutan sosial (social sustainability) 

(Munaldus et al. 2014).  

Dalam pengukuran kinerja, CU memiliki standar operasional tersendiri yang 

telah ditetapkan oleh World Council of Credit Union (WOCCU) dikenal dengan 

PEARLS (Protection, Effective financial structure, Asset quality, Rates of return 

and cost, Liquidity, Sign of growth) sebagai suatu sistem monitoring kinerja 

keuangan yang dirancang guna memandu manajemen CU dalam mengelola 

keuangan dengan menggunakan 13 indikator. Sementara jika mengacu pada 

peraturan pemerintah maka ada Undang Undang (UU) Koperasi tahun 1992 

(sebagai acuan sementara setelah UU Koperasi tahun 2012 dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014) dan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 

14/per/M.KUKM/XII/2009.  

Kopdit Takera memiliki tingkat Non Performing Loan (NPL) gross yang 

tinggi yaitu 6,60 persen. Ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk 

menguatkan economic sustainability sehingga menyebabkan kinerja Kopdit 

Takera menjadi tidak baik dan pada akhirnya menghambat penguatan social 

sustainability. Sementara itu evaluasi kinerja dari sisi keuangan saja, terutama 

NPL tidak cukup untuk menguatkan economic sustainability dan social 

sustainability sehingga dibutuhkan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif 

dengan mempertimbangkan faktor NPL dalam perspektif keuangan untuk 

mengukur kinerja keuangan dan non keuangan agar dapat merumuskan alternatif 

kebijakan yang menjadi prioritas manajemen untuk peningkatan kinerja Kopdit 

Takera sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran selanjutnya.  

Kopdit Takera dalam melakukan pengukuran kinerja lebih menekankan 

pada aspek keuangan semata dengan menggunakan rasio PEARLS, sehingga 

pengukuran kinerja non keuangan belum terukur dengan baik, selain itu untuk 

pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) juga dirasa tidak 

cukup strategik dalam menilai kinerja Kopdit Takera, sehingga belum 

menggambarkan secara keseluruhan penyebab berhasil atau tidaknya suatu 

pengelolaan Kopdit Takera. Dengan perkembangan Kopdit Takera saat ini 

membutuhkan satu metode pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan yang 

lebih strategik untuk meningkatkan kinerja agar terjadi penguatan dari sisi 

economic sustainability dan social sustaibility. Dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan saat ini sudah banyak sekali metode pengukuran kinerja, dimana 

salah satunya adalah Balanced Scorecard (BSC). Dalam konteks BSC sebagai 
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sebuah sistem penilaian kinerja, sungguhlah relevan untuk melakukan 

penyesuaian atas keempat perspektif yang diajukan Kaplan dan Norton yang 

menempatkan kinerja keuangan sebagai tujuan utama (Mutasowifin 2002). Oleh 

karenanya penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembalian kredit anggota sebagai salah satu faktor menurunkan Non 

Performing Loan (NPL) yang pada akhirmya akan meningkatkan kinerja Kopdit 

Takera sekaligus membantu dalam menganalisis kinerja menggunakan pendekatan 

BSC dengan mempertimbangkan aspek pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh 

WOCCU dan juga Pedoman Permen Koperasi dan UKM tentang Penilaian 

Kesehatan Koperasi. Dengan menggunakan BSC, pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap koperasi bisa menarik kesimpulan secara komprehensif 

apa saja indikator keuangan dan non keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja 

koperasi sehingga pada akhirnya akan menguatkan economic sustainability dan 

social sustainability. Kelebihan sistem manajemen strategis berbasis BSC 

dibandingkan konsep manajemen yang lain adalah bahwa ia menunjukkan 

indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, 

indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat (Safirin 

2010). 

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kopdit Takera adalah perbaikan 

terhadap manajemen kinerja keuangan dan non keuangan yang dikendalikan oleh 

sumber daya sebagai penentu kesuksesan kinerja keseluruhan. Selama ini Kopdit 

Takera berusaha untuk melakukan perbaikan kinerja internal dan ekternal dalam 

upaya meningkatkan kinerja.  Saat ini tercatat jumlah anggota mencapai 2.492 

orang yang tersebar di seluruh Jakarta bahkan luar Jakarta, membutuhkan 

pengelolaan yang profesional agar pelayanan kepada anggota tetap terjaga. Oleh 

karenanya perlu ada strategi baru dalam mendorong anggota aktif dalam memilih 

produk simpanan, sehingga semakin besar dana anggota yang bisa dihimpun agar 

penyaluran pinjaman kepada anggota bisa semakin besar dan bisa meningkatkan 

keuntungan Kopdit Takera agar kesejahteraan anggota juga ikut meningkat dalam 

bentuk peningkatan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) serta pemberian insentif 

dan bonus bagi pengelola. Menurut Iksan dan Sukardi (2009) perbaikan terhadap 

kegiatan manajemen difokuskan pada indikator-indikator baik dalam indikator 

hasil akhir maupun indikator proses (leading) yang memiliki gap-gap besar antara 

kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan.  

Dari tahun 2008-2013 perkembangan pinjaman anggota Kopdit Takera 

setiap tahunnya semakin meningkat seperti terlihat pada Gambar 1. Hal ini 

menuntut Kopdit Takera harus semakin profesional dalam mengelola resiko 

pemberian kredit. Dari laporan keuangan Kopdit Takera dilaporkan bahwa tingkat 

Non Performing Loan (NPL) gross pada angka 6,60 persen atau sebesar 

1.897.396.609 rupiah, diakibatkan ada 199 orang anggota yang menunggak kredit 

3 - > 12 bulan dari total 939 orang yang meminjam, sehingga bisa menghambat 

penguatan economic sustainability dari sisi keuangan, ini menjadi perhatian serius 

dari pengawas dan pengurus untuk menurunkan NPL di bawah 5 persen agar 

kinerja keuangan Kopdit Takera meningkat.  
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Sumber: Laporan Rapat Anggota Kopdit Takera Tahun 2013 (diolah) 

Gambar  1 Perkembangan pinjaman anggota Kopdit Takera tahun 2008 - 2013 

Selama ini dalam mengukur kinerja, Kopdit Takera menggunakan analisis 

PEARLS yang ditetapkan oleh WOCCU yang lebih menekankan pada kinerja 

keuangan dan juga menggunakan analisis kesehatan yang ditetapkan Pemerintah 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor: 14/per/M.KUKM/XII/2009, sehingga kinerja non 

keuangan belum terukur dengan baik. Analisa kinerja perusahaan yang hanya 

menggunakan analisis rasio keuangan sebagai indikator kinerja perusahaan, 

sehingga sulit bagi perusahaan untuk mengidentifikasi penyebab atau masalah-

masalah terjadinya penurunan kinerja dari perspektif non keuangan (Murah 2014). 

Evaluasi kinerja yang hanya mengandalkan pengukuran kinerja keuangan saja 

tidak cukup untuk meningkatkan kinerja agar terjadi penguatan economic 

sustainability dan social sustainability. Oleh karenaya diperlukan evaluasi kinerja 

dari sisi keuangan dan non keuangan agar dapat merumuskan alternatif kebijakan 

yang menjadi prioritas manajemen untuk peningkatan kinerja Kopdit Takera. 

Kegiatan evaluasi dan perbaikan dari sisi keuangan dan non keuangan 

organisasi menjadi perhatian pengurus dan pengelola sehingga perlu untuk 

merancang alat pengukuran kinerja yang dapat mengukur kinerja keuangan dan 

non keuangan. Oleh karenanya diusulkan menggunakan analisis kinerja 

menggunakan BSC untuk memberikan sebuah perspektif yang lebih luas bagi 

Kopdit Takera berhubungan dengan posisi persaingannya maupun kebijakan-

kebijakan serta keputusan-keputusan strategis yang akan diambil.  

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang akan diajukan dan 

dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian kredit oleh anggota 

Kopdit Takera ? 

2. Bagaimana kinerja Kopdit Takera ?  

3. Bagaimana alternatif kebijakan yang menjadi prioritas manajemen  

untuk peningkatan kinerja Kopdit Takera ? 
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Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalis faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian kredit oleh 

anggota Kopdit Takera 

2. Mengevaluasi kinerja Kopdit Takera dengan pendekatan Balanced 

Scorecard. 

3. Merumuskan alternatif kebijakan yang menjadi prioritas manajemen 

untuk peningkatan kinerja Kopdit Takera. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Membantu menurunkan NPL dibawah 5 persen untuk meningkatkan 

kinerja dan meningkatkan kepuasan anggota Kopdit Takera. 

2. Bagi koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang 

saran positif  untuk mencapai kinerja yang efektif dan efesien. 

3. Bagi pembaca untuk menambah wawasan keilmuan serta sebagai salah 

satu bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kinerja Kopdit Takera yang 

dianalisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit untuk 

mewujukan economic sustainability menggunakan analisis regresi logistik dimana 

penentuan variabel penelitian berdasarkan formulir analisa kredit Kopdit Takera 

dan penelitian terdahulu, salah satunya Sari (2009) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pengembalian kredit dipengaruhi secara nyata oleh 

produksi, pengeluaran keluarga, dan pendapatan usaha. Sementara pengukuran 

kinerja Kopdit Takera menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC), 

dengan kriteria pembobotan masing-masing perspektif menggunakan Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Kriteria pembobotan menjadi dasar dalam melakukan 

pengukuran indeks kinerja menggunakan BSC dengan rentang kriteria yang 

disepakati dengan manajemen Kopdit Takera sebagai dasar untuk merumuskan 

alternatif kebijakan yang menjadi prioritas manajemen untuk peningkatan kinerja 

Kopdit Takera dalam rangkan penguatan economic sustainability dan social 

sustainability. Penelitian dilakukan di Kopdit Takera di Jalan Gunung Sahari 3 

Jakarta Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 




