
A. Latar Belakang 

~ertanian yang berwawasan bisnis (agribisnis) merupa- 

kan suatu konsep yang dirumuskan untuk menunjang pern- 

bangunan pertanian dalam rangka peningkatan nilai tambah 

produk-produk pertanian. Rumusan ini lahir dengan memiliki 

keterkaitan antar subsistem yang dipandang rnemiliki link- 

age, seperti sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil- 

hasil pertanian, dan pemasaran hasil pengolahan. 

Agribisnis sebagai suatu sistem yang mempunyai linkage 

ke depan ( f o reward )  untuk menjamin tersedianya pasar bagi 

produk-produk pertanian. Sedangkan keterkaitan ke belakang 

(backward linkage) bertujuan untuk menj amin tersedianya 

input-input bagi subsistem berikutnya. Ini berarti subsis- 

tem yang terkait merupakan pasar output di satu sisi, dan 

juga bisa merupakan pasar input bagi subsistem lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, keempat subsistem tersebut 

memerlukan lembaga penunjang untuk memperlancar pelaksa- 

naan sistem secara keseluruhan, seperti lembaga perbankan, 

lembaga penelitian, koperasi, dan lain-lain. 

Perkembangan koperasi sebagai suatu lembaga penunjang 

sistem agribisnis di Bali dalam kurun waktu lima tahun 

(1988-1992) menunjukkan kondisi yang menggembirakan. 

Menurut data empirik yang ada, jumlah koperasi di Bali 

mengalami peningkatan .yang cukup pesat. Pada tahun 1988 



jumlah koperasi adalah sebanyak 651 buah, kemudian mening- 

kat menjadi 685 buah pada tahun 1989. Kondisi demikian 

terus terjadi hingga tahun 1992, dimana jumlah koperasi 

menjadi 764 atau meningkat sebesar 14,79 persen dari tahun 

1988. Dari 651 koperasi yang ada pada tahun 1988, 561 

merupakan koperasi non KUD. Sedangkan pada tahun 1992, 672 

dari 764 koperasi yang ada rnerupakan non KUD. 

Perkembangan yang terj adi t idak sa j a menggernbirakan 

dari sisi kuantitas, tapi dari ,segi kualitaspun terjadi 

peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 1988 dari 651 

buah koperasi, 126 (78 atau 61,90 persen diantaranya 

koperasi non KUD) buah diantaranya berkualifikasi mantap ( 

bobot A). Sedangkan pada tahun 1992 koperasi yang berkua- 

lifikasi mantap tersebut meningkat menjadi 176 buah (97 

atau 55,11 persen diantaranya merupakan koperasi non K U D ) .  

Perkembangan tersebut tidak lepas dari peran pemerin- 

tah Daerah Tingkat I Bali yang secara giat mengadakan 

berbagai pelatihan dan penataran yang bertujuan untuk 

meningkatkan ketrampilan dan kemampuan pengurus koperasi 

di dalam mengelola usahanya. Disamping itu peran serta 

masyarakat Bali dalam mensukseskan gerakan koperasi sangat 

besar. Dalam kurun waktu 5 tahun (1988-1992) PEMDA Tingkat 

I Bali telah melaksanakan berbagai pelatihan dan penata- 

ran, seperti : pemasaran hasil produksi pertanian (PHPP), 

usaha perkreditan, pengelolaan keuangan, pengawasan, 

kelompok strategis, akuntansi, dan lain-lain. 



Besarnya peran serta masyarakat dalam mendukung gera- 

kan koperasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pasif 

dan sisi aktif. Peran serta aktif masyarakat ditunjukkan 

oleh volume usaha koperasi, dan besarnya modal yang ter- 

kumpul atau dapat dihimpun oleh koperasi. Sedangkan peran 

pasif masyarakat dapat dilihat dari jumlah keanggotaan 

koperasi . 
Dari, data empirik yang diperoleh, dalam kurun waktu 

lima tahun (1988-1992) perkembangan peran masyarakat 

secara aktif dan pasif dari tahun ke tahun semakin me- 

ningkat seperti yang dapat disajikan pada Tabel 1 : 

Tabel 1 . Perkembangan Jumlah Anggota, Simpanan dan 
Volume Usaha Koperasi di Bali dan KUD Ulun 
Tanjung Tahun 1988 - 1992 

Sumber Data : Bali. Hembangun 1992 dan KUD Uluntanjung 1993 
Keterangan * KUD UCuntanjung 

** merupakan kontribusi KUD terhadap Total Koperasi d i  Bali 

No 

1 
2 
3 
4 
5 

Koperasi Unit Desa (KUD) Ulun Tanjung dalam kurun 

waktu 8 tahun (1985-1993) mengalami perkembangan yang 

cukup pesat, baik dari aktivitasnya maupun kemampuan 

koperasi tersebut mengumpulkan modal untuk membiayai 

aktivitasnya. Dari Tabel 1 di atas, terlihat kontribusi 

volume penjualan KUD Ulun Tanjung sekitar 1,5 persen 

Tahun 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Anggota koperasi 

Bali 

275.367 
296.877 
324.785 
346.534 
397.838 

KUD* 

3.879 
5.942 
4.076 
4.289 
4.339 

V o l m  Usaha (Rp.l.OOO) Kontri- 
bus i 

(%I 

1,49** 
3,63 
2,54 
1,71 
1,83 

BaIi 

59.903.215 
98.827.689 

111.106.433 
166.790.794 
171.593.?78 

KVD 

894.630 
3.591.539 
2.820.156 
2.851.363 
3.144.749 

Kontri- 
busi 
( X )  

1,29** 
2,53 
2,09 
1,58 
1,38 

Simpanan (Rp.l.OOO) 

Bal i 

10.518.478 
14.841.277 
17.425.014 
21.308.267 
30.165.962 

KUD 

135.630 
375.083 
363.525 
337.728 
415.982 



sampai 3,6 persen dari total volume penjualan Koperasi 

seluruh Bali - Disamping itu, simpanan yang dapat dikelola 
oleh KUD Ulun Tanjung berkisar 1,3 persen sampai 2,5 

persen dari total simpanan koperasi di Bali selama 5 tahun 

(1988-1993) . 
Dalam perkembangannya, KUD Ulun Tanjung telah mengelo- 

la 12 unit usaha yang diarahkan untuk krnenuhi kebutuhan 

anggotanya. Adapun unit usaha yang dikelola adalah unit 

penyosohan atau penggilingan beras, pengadaan pangan, 

penyaluran saprodi, penyaluran KCK, Gula pasir, angkutan, 

simpan-pinjam, kredit Bimas, pertokoan, wartel, rekening 

listrik, dan pakan ternak. 

KUD Ulun Tanjung sebagai salah satu pelaku ekonomi 

yang diharapkan rnenjadi soko guru perekonomian rakyat, 

telah mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan 
I 

masyarakat, pemerintah, serta berbagai pihak yang tertarik 

untuk bekerjasama dengan KUD Ulun Tanjung. Dalam kurun 

waktu 8 tahun, jumlah modal pinjaman (sebagai indikator 

kepercayaan pihak luax  terhadp 'keberadaan KUD Ulun Tan- 

jung) yang dapat dihimpun oleh koperasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 



Tabel 2 . Komposisi Modal KUD Ulun Tanjung 
Tahun 1986 - 1993 

Tahun Modal Sendiri 
(dlm. Rp 000) 

Modal Pinjaman 
(dlm. Rp 000) 

JunIah Modal 
(dtm. Rp 000) 

Komposisi Modal 
Pinjaman ( X )  

Sumber Data : KUD Ulun Tanjung 1986 - 1993 

Dari Tabel 2 di atas, diperoleh gambaran bahwa dalam 

melaksanakan aktivitasnya KUD Ulun Tanjung lebih banyak 

mengandalkan modal pinj aman sebagai sumber pembiayaan 

mengingat masih terbatasnya modal sendiri yang dimiliki. 

Dari perkembangan jumlah modal di atas, dapat di garis 
I bawahi 2 ha1 penting yaitu : (a) KUD Ulun Tanjung dalam 

kurun waktu 8 tahun telah berhasil menyakinkan pihak luar 

akan keberadaan koperasi tersebut, sehingga mereka dengan 

sukarela menyisihkan atau menyimpan sejumlah dananya untuk 

diinvestasikan pada koperasi tersebut, dan (b) besarnya 

peranan modal pinjaman sebagai sumber pembiayaan aktivitas 

KUD membawa dampak terhadap pengelolaan keuangan KUD, 

dimana besarnya modal pinjaman akan menuntut pengelolaan 

yang lebih hati-hati (prudenCia.2) . 
Berkaitan dengan 2 ha1 pokok tersebut, rnanajemen 

koperasi harus mampu menjaga kepercayaan yang telah dibe- 

rikan oleh anggota dan pihak luar, dengan merumuskan 

strategi yang tepat dalam pengelolaan keuangan koperasi 



agar pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat dari 

sejumlah modal yang diinvestasikan. Kesalahan dalam pengeA 

lolaan keuangan membawa dampak yang besar terhadap tingkat 

kepercayaan anggota dan pihak luar. Hilangnya kepercayaan 

anggota dan pihak luar terhadap koperasi akan membawa 

konsekuensi yang berat dalam ha1 pendanaan, mengingat 

sumber pembiayaan koperasi sekitar 7 3 , 3 9  persen berasal 

dari modal pinj aman. 

B. Perumusan masaIah 

Pembentukan modal sendiri sebagai sumber pem- 

biayaan aktivitas koperasi dapat dibentuk melalui pening- 

katan simpanan wajib dan atau penyisihan Sisa Hasil Usaha 

(SHU) yang tidak dibagi. Dalam kurun waktu 8 tafiun (1986- 

1993) pemupukan modal sendiri KUD Ulun Tanjung lebih 

banyak dibentuk dark penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) / 

yaitu sebesar 44,37 sampai 65,27 persen. Sedangkan pemupu- 

kan modal dari peningkatan simpanan wajib dan pokok rela- 

tif kurang, karena simpanan wajib dan pokok sifatnya tidak 

fleksibel dan manfaat yang diperoleh secara individu 

relatif kecil. 

Keinginan KUD Ulun Tanjung untuk rneningkatkan peran 

modal sendiri dalam pembiayaan aktivitasnya didasari oleh 

beberapa pertimbangan yaitu : (a) adanya beban bunga yang 

tidak dapat dihindari dalam memanfaatkan modal pinjaman, 

(b) sebagian besar hasil usaha ternyata dipergunakan untuk 



membayar kewaj iban dalarn menggunakan modal pinj aman, (c) 

diperlukannya pengelolaan yang lebih cermat dalam meman- 

faatkan modal pinjaman karena berkaitan dengan kepercayaan 

anggota dan pihak luar, dan (dl untuk meningkatkan swadaya 

permodalan KUD Ulun Tanjung. 

Relatif sulitnya KUD Ulun Tanjung memupuk modal 

sendiri untuk meningkatkan swadaya permodalan melalui 

simpanan wa j ib, maka mau tidak mau alternatif yang terse- 

dia adalah memanfaatkan pembentukan modal sendiri melalui 

penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) . Ini berarti KUD Ulun 

Tanjung tetap mengandalkan modal pinj aman sebagai pem- 

biayaan aktivitas, yang mana dari aktivitas tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pemben- 

tukan modal sendisi melalui penyisihan SHU. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut, maka pengelolaan 

keuangan (strategi financial) KUD Ulun Tanjung diusahakan 

secermat mungkin agar tetap mampu menj aga kepercayaan 

anggota dan pihak luar terhadap keberadaan KUD Ulun Tan- 

jung. Di samping itu, dengan pengelolaan keuangan yang 

baik diharapkan penggunaan modal pinjaman memberikan 

manf aat .yang optimal bagi KUD' Ulun Tanj ung . 

4 Untuk merumuskan strategi keuangan yang rasional dan 

tepat , harus didasari oleh kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan tersebut, diperlukan suatu analisis 



keuangan yang mampu memberikan gambaran kondisi keuangan 

koperasi yang sebenarnya. 

Salah satu analisis keuangan yang sering digunakan 

untuk rnenilai kekuatan dan kelemahan (Kinerj a) koperasi 

adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari Likui- 

ditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah : 

(1) Bagaimana kinerja KUD Ulun Tanjung tahun 1985-1993 

(2) Faktor-f aktor apa yang mempengaruhi kinerj a KUD 

Ulun Tanjung ? 

(3) Bagaimana prospek kinerja KUD Ulun Tanjung ? 

(4) Bagaimana merumuskan strategi kinerj a KUD Ulun 

Tanjung ? 

(5 ) Bagaimana strategi pengembangan modal KUD Ulun 

Tanjung ? 

C. Tujuan Geladiarya 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam geladikarya h i  

adalah : 

(1) Menganalisis kinerja KUD Ulun Tanjung dari tahun 
I 

1985 sampai tahun 1993. 

(2) Mengidentifikasi fzlktor - faktor yang mempengaruhi 

kinerj a KUD Uluntpnj ung. 

( 3 )  Untuk menggambarkan prospek keuangan KUD Ulun 

Tanjung dimasa datang. 



(4) Mencoba untuk merumuskan strategi kinerja bagi KUD 

Ulun Tan j ung . 
(51 Mencoba menyusun strategi pengembangan modal KUD 

Ulun Tan j ung . 

D. Cakupan Studi 

Analisis Kinerja KUD Ulun Tanjung akan lebih ditekan- 

kan pada kajian finansial (analisis rasio) ,karena pennasa- 

lahan yang akan dikaj i terkait erat dengan kemampuan 

keuangan koperasi. 

Penekanan pada aspek finansial ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa hasil analisis kinerja (analisis rasio) 

akan memberikan inf ormas i mengenai kekuatan dan kelemahan 

koperasi dalam bidang keuangan. Informasi ini nantinya 

akan dipakai sebagai dasar merumuskan strategi untuk 

memperoleh kinerja yang baik dan merumuskan strategi 

pegembangan modal koperasi. Disamping itu, analisis kiner- 

ja (analisis rasio) merupakan salah satu aspek penting 

yang akan dinilai daSam menentukan kriteria KUD Mandiri. 

Walaupun penekanan analisis pada aspek finansial, 

namun dalam geladikarya nanti juga akan dikaji mengenai 

j angkauan pelayanan KUD Uluntanjung t erhadap anggota, 

karena pada dasarnya keberadaa~ koperasi adalah untuk 
0 

rnelayani anggota. 




