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Latar belakang penulisan laporan akhir ini adalah 

pemasalahan yang dihadapi KUD Ulun Tanjung dalam pemupu- 

kan modal sendiri. Untuk mengatasi pemasalahan tersebut, 

diperlukan alat analisis yang mampu mengidentifikasi 

berbagai kekuatan dan kelemahan KUD Ulun Tanjung dari 

aspek keuangannya. Alat analisis yang mampu rnemberikan 

gambaran kekuatan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan 

adalah Analisis Kinerja. Berkaitan dengan ha1 tersebut, 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan 

laporan geladikarya ini adalah : (a) Bagaimana kinerja KUD 

Ulun Tanjung dari tahun 1986 - 1993, (b) Faktor-faktor apa 

yang mempengasuhi kiner j a tersebut, ( c) Bagaimana prospek 

Kinerj a KUD Ulun Tanjung, (d) bagaimana merumuskan strate - 
gi kinerja KUD Ulun Tanjung, dan (e) bagaimana strategi 

pengembangan modal KUD Ulun Tanjung. 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan, maka 

tujuan geladtkarya ini adalah untuk : (a) menganalisis 

kinerja KUD Ulun Tanjung dari 3 aspek yaitu likuiditas, 



Solvabilitas, dan Rentabilitas; (b) mengidentifikasi 

faktor-f aktor yang mempengaruhi kinerj a tersebut; (c) 

menggambarkan bagaimana prospek kinerja KUD di masa yang 

akan datang; (d) Dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

serta didukung oleh Analisis SWOT, akan dicoba untuk meru- 

muskan strategi yang sekiranya perlu diambil untuk memper- 

kuat kinerja KUD Ulun Tanjung; dan (e) mencoba menyusun 

strategi pengembangan modal KUD Ulun Tanjung berdasarkan 

hasil analisis kinerja. 

Analisis Kinerja dan Strategi Pengembangan Modal meru- 

pakan studi kasus di KUD Ulun Tanjung, Kerobokan Denpasar. 

Untuk mencapai tujuan Geladikarya yang telah dirumuskan, 

maka data yang diperlukan dikumpulkan Teknik Dokumentasi 

dan Teknik Wawancara. Data yang telah diperoleh dianali- 

sis dengan menggunakan' alat-alat analisis, yaitu : Rasio 

Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (LSR) . Di 

samping itu juga, untuk menganalisis kekuatan dan kelema- 

han KUD.akan digunakan analisis SWOT. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kinerja 

KUD Ulun Tanjung adalah cukup baik. Adapun yang mendasari 

penilaian tersebut adalah : (a) Likuiditas KUD Ulun Tan- 

jung memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban 

lancasnya, dimana jaminan yang diberikan atas hutang- 

hutang lancarnya adalah sebesar 1,25 sampai 2,5 2 rupiah 

tiap 1 rupiah hutang lancar. (b) Kemampuan KUD Ulun Tan- 

jung dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Solvabilitas) 



sangat baik yaitu berkisar antara 124 sampai 271 persen. 

Ini berarti koperasi tersebut memiliki kelebihan aktiva 

sebesar 0,24 rupiah sampai 1,71 rupiah setelah memenuhi 

seluruh kewajibannya. (c) Efisiensi KUD cenderung mengala- 

mi penurunan. Tetapi dari aspek pelayanan kepada anggota, 

KUD Ulun Tanjung sangat baik, mengingat 75 persen dari 

volume usahanya di tu j ukan untuk anggota, dan kontribusi 

per-anggota selalu di atas standar yang ditetapkan. 

Berkaitan dengan kondisi Kinerja tersebut, ada bebera- 

pa faktor yang mempengaruhi yaitu : (a) Likuiditas KUD 

Ulun Tanjung dipengaruhi oleh kelebihan modal kerja yang 

dimiliki, kontribusi hutang lancar terhadap pembiayaan 

aktivitas koperasi sangat besar, dan berbagai langkah yang 

diambil pengurus dalam mengendalikan likuiditas koperasi. 

(b) Terjadinya pergeseran pembiayaan menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap Solvabilitas KUD. (c) Kecenderungan 

turunnya Rentabilitas dipengaruhi oleh rendahnya perputa- 

ran modal kerja, persaingan antar KUD, dan sulitnya mempe- 

roleh basang keperluan anggota dari tangan pertama . 
Kondisi keuangan di masa datang dapat tercermin dari 

berbagai kondisi yang terjadi di masa yang lalu (Analisis 

Kecenderungan). Dengan kebijakan yang sudah cukup baik 

dari sisi Likuiditas dan Solvabilitas dapat diproyeksikan 

bahwa kondisi Kinerja tersebut akan tetap memberikan rasa 

aman bagi pihak-pihak yang terkait dengan KUD. Di sisi 

lain, kondisi Rentabilitas di proyeksfkan cukup mempriha- 



tinkan karena persaingan dimasa datang akan jauh lebih 

ketat dan b i l a  berbagai faktor yang berpengaruh tidak 

dapat ditangani dengan baik. 

Dari hasil Analisis SWOT yang telah dilakukan dipero- 

leh berbagai informasi tentang kekuatan, kelemahan, pe- 

luang dan ancaman yang berkaitan dengan masa depan KUD. 

Pengalaman, kepercayaan masyarakat, prestasi dan kedudukan 

pengurus di INKUD merupakan kekuatan yang sekiranya perlu 

dimanfaatkan bagi pengembangan KZTD. Inefisiensi, kurangnya 

SDM dan kaderisasi, serta pemupukan modal sendiri merupa- 

kan kelemahan yang perlu dibenahi sedini mungkin. Perkem- 

bangan koperasi di masa datang cukup cerah, mengingat 

banyaknya peluang yang ditawarkan seperti masih banyaknya 

anggota masyarakat yang belum men j adi anggota koperasi , 

lokasi strategis, dan keinginan pemerintah untuk memperta- 

hankan eksistensi koperasi. Ancaman yang sekiranya paling 

berpengaruh dalam memanfaatkan peluang tadi adalah per- 

saingan yang semakin ketat di berbagai sektor. Kondisi 

inilah yang paling dirasakan oleh KUD Ulun Tanjung, seper- 

ti tercermin daxi menurunnya kemampuan untuk memperoleh 

laba (SHU) . 

Berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, 

strategi yang dapat diambil oleh pengurus KUD Ulun Tanjung 

adalah : untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja KUD, 

strategi yang dapat ditempuh adalah realokasi dana, 

pergeseran komposisi hutang kearah hutang j angka panj ang, 



dan mempertahankan berbagai langkah yang telah diambil 

pengurus dalam mengandalikan likuiditas koperasi. Dari 

Aspek Solvabilitas, pengembangan modal sendiri untuk mem- 

biayai aktivitas unit-unit usaha merupakan strategi yang 

dapat meningkatkan jamianan yang diberikan terhadap selu- 

ruh kewajiban koperasi. Untuk meningkatkan efiaieasi KUD 

adalah meningkatkan perputaran modal kerja dengan cara : 

memanfaatkan lokasi strategis, meningkatkan jumlah anggota 

dan masyarakat yang dilayani, dan meningkatkan pexan serta 

per-anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi. Di samping 

itu peningkatan kerja sama antar KUD merupakan salah satu 

langkah untuk meningkatkan rentabilitas koperasi. 

Strategi dalam pengembangan modal yang dapat ditempuh 

adalah : untuk memperkuat kinerja KUD dari aspek likuidi- 

t as, maka pergeseran pernbiayaan ke ' arah hutang j angka 

p n j  ang merupakan langkah yang perlu diambil . Sedangkan 

strategi pengembangan modal sendiri dapat dilakukan dengan 

cara : peningkatan efisiensi untuk meningkatkan SHU yang 

dipetoleh, peningkatan jumlah anggota yang dilayani untuk 

meningkatkan simpanan pokok dan wajib, mempertahankan 

strategi penundaan SHU yang dibagi untuk meningkatkan 

simpanan wa j ib khusus . 
Ada beberapa catatan penting yang sekiranya perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan strategi yang telah dixu- 

muskan, yaitu : (a) Perlunya sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan untuk melihat berbagai peluang dan 



perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, (b) Kepe- 

loporan penguxus dalam memanfaatkan setiap jasa KUD meru- 

pakan faktor pendorong dalam meningkatkan peran serta 

masyarakat, ( c )  Efisiensi dalarn menangani usaha KUD amat- 

lah penting dalam suasana persaingan yang semakin ketat, 

dan (d) perlunya diadakan studi perbandingan antar usaha 

KUD agar realokasi dana dapat dilaksanakan secara optimal. 




