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Abstract
The purpose of this study was to determine the financial performance of
PT. Sriwidjaja Fertilizer which is guided by the cooperative classification
of the Decree of the State Minister for Cooperatives and SMEs Number:
129 / Kep / M.KUKM / XI / 2002. The data in this research are secondary
data that is data in the form of documentation or records relating to the
object of research. This research was conducted on the budget realization
report of the Employee Cooperative of PT. Sriwidjaja Fertilizer in 2017
and 2018. The analytical method used is data analysis using the
calculation of variance (difference) and the calculation of the percentage
of performance. The results showed the percentage of financial
performance in the Employee Cooperative of PT. Sriwidjaja Fertilizer is in
classification A, namely 108% for income and 92% for costs. It is expected
that this cooperative in the future in order to be able to analyze the
financial performance of each period so that it can examine deeper the
business activities undertaken to develop cooperatives in the future.

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi
Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja yang berpedoman pada klasifikasi
koperasi dari keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:
129/Kep/M.KUKM/XI/2002. Data dalam penelitan ini adalah data
sekunder yaitu data yang berupa dokumentasi atau catatan yang
berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap
laporan realisasi anggaran Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja
tahun 2017 dan 2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data
yang menggunakan perhitungan varians (selisih) dan perhitungan
prosentase kinerja. Hasil penelitian menunjukkan prosentase kinerja
keuangan pada Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja berada pada
klasifikasi A yaitu 108% untuk pendapatan dan 92% untuk biaya.
Diharapkan koperasi ini kedepannya agar dapat menganalisis kinerja
keuangan setiap periode sehingga bisa mengkaji lebih dalam lagi kegiatan
usaha yang dilakukan untuk mengembangkan koperasi dimasa mendatang.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Perkembangan dan pertumbuhan koperasi selama ini belum
sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya. (Baswir, 2013)

Pada umumnya koperasi juga memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui
kinerja keuangan koperasi agar pihak koperasi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan
baik sesuai tujuan. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Koperasi harus dibangun
untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan kekeluargaan.

Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam
demokasi ekonomi terdapat unsur-unsur koperasi. Koperasi mempunyai peranan penting dalam
tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam
kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial artinya
meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan
pengkoperasian bagi anggotanya (Anoraga2002:17).

Dalam kegiatannya, anggaran koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja disusun menggunakan
dasar perhitungan realisasi kegiatan usaha tahun sebelumnya serta rencana pengembangan dan
pertumbuhan aktivitas periode tahun berjalan.

Koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja mempunyai pengelolaan keuangan yang baik
namun belum maksimal yang mempengaruhi sisa hasil usaha. Dari seluruh usaha yang dilakukan
dalam tahun 2018 diperoleh sisa hasil usaha setelah pajak sebesar Rp. 861.196.316 atau sebesar 126%
dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 1.091.935.160 seperti yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1
Proyeksi Keuangan RKA Koperasi Karyawan

PT. Pupuk Sriwidjaja

Uraian Anggaran Realisasi Persentase

Pendapatan Rp. 26,438,283,377 Rp. 28,675,867,096 108 %
Biaya Rp. 4,712,107,946 Rp. 4,352,759,095 92 %
SHU Kotor Rp. 5,007,806,729 Rp. 4,338,478,526 115 %
SHU Usaha Rp. 295,698,783 Rp. 35,719,431 82 %
SHU Sebelum Pajak Rp. 1,455,913,160 Rp. 1,111,397,976 130 %
SHU Setelah Pajak Rp. 1,091,935,160 Rp. 861,196,316 126 %

Sumber : Data LRA Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

KAJIAN LITERATUR
Menurut Irhan (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu alat analisis yang dilakukan untuk

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan bisa dinilai dengan beberapa alat analisis yang dapat dibagi menjadi
(Jumingan, 2006: 242):
1. Perbadingan Laporan Keuangan Analysis. adalah teknik analisis dengan membandingkan

laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah
(absolut) dan dalam persentase (relatif).
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2. Analisis Tren (tendensi posisi), adalah teknik analitik untuk menentukan kecenderungan
keadaan keuangan untuk mengindikasikan kenaikan atau penurunan.

3. Analisis Persentase per-Komponen (common size), adalah teknik analisis untuk menentukan
persentase investasi dalam setiap aset terhadap total atau total aset dan utang.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah teknik analisis untuk menentukan
ukuran sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu dibandingkan.

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, adalah teknik analitik untuk menentukan kondisi uang
tunai disertai dengan penyebab perubahan uang tunai dalam periode waktu tertentu.

6. Analisis Rasio Keuangan, adalah teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan antara
pos-pos tertentu dalam neraca dan laporan laba rugi baik secara individu maupun simultan.

7. Analisis Perubahan Laba Kotor, adalah teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan
penyebab perubahan laba.

8. Analisis Break Even, adalah teknik analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus
dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan (Munawir
(2004:31) yakni untuk:
1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud
mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara
produktif.

4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan
mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari
kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

Menurut M. Nafarin (2012:19) tujuan penyusunan anggaran adalah :
1. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas

dan nyata terlihat.
2. Untuk merasionalkan sumber dana investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
3. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan

keuangan.
4. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat

mempermudah pengawasan.
5. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga

anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
6. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelempok, serta

menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.
Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan anggaran adalah untuk

memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Menyediakan rencan rinci mengenai
aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi
individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan

Manfaat dan Fungsi Anggaran
Adanya anggaran mempermudah manajemen dalam melakukan perencanaan sebagai prioritas

utama dalam menjalankan tugas mereka, untuk lebih jelasnya penulis sajikan manfaat dan fungsi dari
anggaran menurut para ahli, yaitu :

Menurut Dedi Nordiawan (2012:15) anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain:
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1. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang
satu dengan departemen (divisi) lainnyadalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.

2. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan
dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian
organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan
tindakan koreksi yang harus diambil.

4. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten,
efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

5. Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik, jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu
kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan
anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan.

Menurut M.Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain :
a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
c. Dapat memotivasi karyawan.
d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan .
e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
g. Alat pendidikan bagi para manajer.

Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa
kelemahan, antara lain :
a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit

sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan
akurat.

c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka
menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Sedangkan fungsi anggaran menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2009:5) adalah sebagai
berikut :
a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan
menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktifitas-
aktifitas yang diusulkan dan dianggap perlu ubtuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Fungsi Pengawasan
Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan
itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat
dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan
perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan
yang dianggarkan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan
memperbaiki kesalahan.

c. Fungsi Koordinasi
Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian
dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk
menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan
keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lain. Anggaran yang berfungsi
sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam
perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya.

d. Anggaran sebagai pedoman kerja
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit
moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada
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masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam
perusahaan untuk menjalankan kegiatanya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalahuntuk
pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk
suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas
yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Dari beberapa manfaat anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran menentukan tujuan
dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya, selain itu
anggaran juga memiliki manfaat sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan, karena
dengan menggunakan anggaran maka perusahaan dapat merencanakan masa depan perusahaan.

Langkah-langkah Menyusun Anggaran
Menurut Nafarin (2013:9), proses penyusunan anggaran dibagi kedalam beberapa tahapan

antara lain:
1. Penentuan Pedoman Anggaran

Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum
tahun anggran berikutnya dimulai. Dengandemikiananggaran yang dibuat dapat digunakan pada
awal tahun anggaran.

2. Persiapan Anggaran
Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget) terlebih dahulu
menyusun ramalan penjualan (sales forecast). Dalam tahap persiapan anggaran ini, biasanya
diadakan rapat atas bagian terkait saja.

3. Tahap Penentuan Anggaran
Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi kegiatan:

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponenanggaran.
b. Mengoordinasikan dan menelaah komponen anggaran
c. Pengesahan dan pendistribusian anggaran
4. Pelaksanaan anggaran

Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. setelah
dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Jadi, untuk menyusun
anggaran penjualan diperlukan penaksiran-penaksiran(ramalan). Forecast adalah salah satu cara untuk
mengukur atau menaksirkan kondisi bisnis dimasa yang akan datang.

Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Tanpa anggaran,
dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang
tidak terkendali (at any cost).

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Dedi Nordiawan (2010:122) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang

menyajikan ikhitsar sumber, alokasi dan pemakain sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan.

Menurut Rudianto (2009:19) Laporan realisasi anggaran adalah rencana kegiatan keuangan
yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang
diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah
merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola
dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi
anggaran harus diidentifikasikan secara jelas. Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
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informasi realisasi antara lain :
1. Pendapatan

a. Pendapatan (basisi kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum
daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, pemerintah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

2. Belanja
a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum

daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

b. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

3. Transfer
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau Defisit
Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan.

5. Pembiayaan (Financing)
Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dalam
laporan realisasi anggaran akan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Melalui informasi yang yang
dihasilkan akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan
keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi
dan akuntabilitas publik. Dengan laporan
realisasi anggaran tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukan ketaatan entitas pelaporan
terhadap anggaran dengan :
1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Analisis Laporan Realisasi Anggaran
Analisis adalah penyelidikan mendalam tentang sesuatu dengan memaparkan data atau fakta

yang ada untuk kemudian dicari keterkaitan antara data-data tersebut. Laporan realisasi anggaran
(LRA) Menurut Nur Afifah menyebutkan bahwa “laporan realisasi anggaran adalah laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang mengambarkan
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”. Secara sederhana laporan realisasi anggaran
merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi anggaran dan
realisasi entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu. Analisis laporan realisasi anggaran
adalah mengkaji secara mendalam tentang laporan realisasi anggaran yang telah disusun oleh pihak
yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut. Tujuan pelaporan
realisasi anggaran menurut PSAP Nomor 02 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran
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entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian
target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengertian Selisih (Varians)
Menurut Cokins, Blocher, dan Chen dalam Irwandi (2015) Selisih adalah

besarnyapenyimpangan / deviasi hasil operasi aktual dari operasi yang diharapkan. Selisih (varians)
merupakan petunjuk tentang adanya ketidaktepatan, sehingga manajemen perlu menganalisispenyebab
terjadinya selisih (varians). Jika varians menguntungkan di beri simbol F(farvorable), dan varians
yang tidak menguntungkan diberi simbol U (unfarvorable)sebaiknya di investigasi dan dianalisis.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Selisih
Menurut Munandar (2001:11) di dalam penyusunan anggaran sering terjadi dimana terdapat

perbedaan atau selisih (varians) antara anggaran dan realisasinya, hal tersebut dikarenakan beberapa
faktor seperti :
1. Faktor-faktor internal
2. Faktor-faktor eksternal

Selisih (varians) merupakan petunjuk tentang adanya ketidak tepatan, sehingga manajemen
perlu menganalisis penyebab terjadinya selisih (varians) menggunakan laporan realisasi anggaran, jika
pelaksanaan sesungguhnya menyimpang terus-menerus dari standar dengan jenis penyimpangan yang
sama, maka bisa jaditerdapat ketidak tepatan dalam standarnya. Namun jika penyimpangan tersebut
tidakterjadi terus menerus dan dengan pola yangberbeda-beda, berarti terjadi kesalahandalam
pelaksanaan (biaya aktual).

Koperasi
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian Koperasi adalah badan usaha

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas
kekeluargaan.

Rudianto (2010:3), Menurut Rudianto Koperasi yakni merupakan perkumpulan orang yang
dengan sukarela bergabung untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka yang dengan
melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis

Adenk (2013:4), Menurut Adenk Koperasi yakni merupakan suatu perkumpulan yang
didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan
ekonomi, bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Fungsi Koperasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4, fungsi koperasi di Indonesia adalah sebagai

berikut:
1. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum,

sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.
2. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga

masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional

dimana koperasi menjadi pondasinya.

Prinsip Koperasi
Menurut Munker. Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Keanggotaan terbuka
3. Pengembangan anggota
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4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
5. Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
9. Perkumpulan dengan sukarela
10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
11. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
12. Pendidikan anggota

Prinsip Koperasi menurut Rochdale. Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di
Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun unsur-unsurnya
sebagai berikut:

1. Pengawasan secara demokratis
2. Keanggotaan yang terbuka
3. Bunga atas modal dibatasi
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.
5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
6. Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi
8. Netral terhadap politik dan agama
9. Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen

Modal Koperasi
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 32

ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan,
pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dan hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-
sumber lain. Berikut ini beberapa sumber modal koperasi:
1. Modal sendiri, yaitu berasal dari simpanan pokok, wajib, cadangan, atau donasi yang merupakan

hasil himpunan dana dari warga secara sukarela maupun wajib demi memajukan kesejahteraan
bersama, terutama bagi warga lain yang lebih kekurangan.

2. Modal pinjaman, yaitu berasal dari pinjaman kepada anggota koperasi lain, bank, atau penerbitan
surat hutang.

Perluasan usaha koperasi ternyata tergantung penuh dari para warga dan anggota koperasi.
Donasi dari perusahaan atau individu tertentu sangat membantu kelangsungan koperasi. Distribusi
cadangan sangat diperlukan, karena dapat meningkatkan jumlah modal.
Menurut bentuknya, terdapat tiga simpanan yang digunakan koperasi untuk menjadi modalnya. Berikut
simpanan-simpanannya.
1. Simpanan pokok: sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi sebelum

ditahbiskan masuk dalam organisasi koperasi. Jumlah simpanan setiap anggota sama besar, dan
tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan wajib: sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi dalam waktu
tertentu, misalnya setiap bulan. Jumlah simpanan tidak harus sama, namun tetap tidak dapat
diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi.

3. Simpanan sukarela: sejumlah uang yang merupakan simpanan dari anggota koperasi tanpa waktu
yang ditentukan. Simpanan ini bisa diambil kapanpun.

Cadangan
Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dana cadangan adalah sejumlah

uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri
dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Fungsi dari cadangan adalah untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan rugi dan untuk
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menjaga kemungkinan-kemungkinan rugi dan untuk memperkuat kedudukan finansial dari koperasi
terhadap pihak luar (kreditor) dan karenanya dapat diibaratkan sebagai shockabsorbers dari kegiatan
usaha koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 para anggota koperasi tidak mendapat
bagian/alokasi dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari penyelenggaraan untuk bukan anggota, seperti
dalam pasal 34 ayat 3 sebagai berikut:

Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk:
a. Cadangan koperasi.
b. Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikannya.
c. Dana pengurus.
d. Dana pengawas.
e. Dana pendidikan koperasi.
f. Dana sosial.
g. Dana pembangunan daerah kerja.

Pasal 34 ayat 4 mengatakan: Sisa hasil usaha yang diselelnggarakan untuk bukan anggota dibagi
untuk:
a. Cadangan koperasi.
b. Dana pengurus.
c. Dana pengawai/karyawan.
d. Dana pendidikan koperasi.
e. Dana sosial.
f. Dana pembangunan daerah kerja.
f. Sisa Hasil Usaha

Menurut Sitio dan Tamba (2001:87), ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, SHU koperasi
adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue/TR) dengan biaya-biaya
atau biaya total (total cost/TC) dalam satu tahun buku. Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut
Undang-undang tentang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 Pasal 45 adalah sebagai berikut:Sisa hasil
usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi
dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang
bersangkutan.

Menurut Pactha (2005 : 56), “faktor – faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor
yaitu Faktor Dalam dan Faktor Luar”.
1. Faktor dari Dalam yaitu :

a. Partisipasi anggota
Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran
anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

b. Jumlah Modal Sendiri
SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan
pokok, dana cadangan dan hibah.

c. Kinerja Pengurus
Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi,
dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai dengan persyaratan dalam Anggaran Dasar serta
UU Perkoperasian maka hasil yang dicapaipun juga akan baik.

d. Jumlah Unit Usaha yang dimiliki
Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha. Hal ini juga menentukan seberapa besar volume
usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

e. Kinerja Manajer
Kinerja manajer menentukan jlannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan
memiliki wewenang atas semua hal – hal yang bersifat intern.
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f. Kinerja Karyawan
Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

2. Faktor dari Luar yaitu :
a. Modal Pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan dan
bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak
menderita kerugian.

b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
c. Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela
baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

Koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja merupakan unit koperasi yang membawahi
berbagai usaha koperasi seperti simpan pinjam, jasa pelayanan dan sewa, jasa borongan tenanga
kerja, serta toko/mini market yang bertempat di Jalan Melur nomor 8 komplek PT. Pupuk Sriwidjaja.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Sumber : diolah

Anggaran sebagai pedoman kinerja koperasi dalam merencanakan dan mengetahui sumber
serta penggunaan biaya dan sumber pendapatan. Realisasi merupakan cerminan dari aktivitas dan
kinerja dalam menjalankan anggaran yang ditetapkan.
1. Ukuran kinerja dapat dilhat dari indikator varians.
2. Ukuran kinerja dapat melihat realisasi/anggaran secara persentase.

METHODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian
Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujan teori-teori

melalui pengukiran-pengukuran variabel-variabel penelitian dengan menggunakan angka dan
melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002:12).

Definisi Konsep dan Operasional Variabel
1. Definisi Konsep

Navarin (2009:12), anggaran sebagai suatu rencana keuangan periodik yang disusun
berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakandalam bentuk finansial, sedangkan
penganggaran adalah proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, Mardiasmo (2009:61).

Anggaran

Realisasi

Kinerja
Koperasi

Varians

Rasio
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Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas
kecakapan, usaha dan kesempatan. Kinerja sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode
tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan kegiatan atau program kerja. Mahsun (2012:25).

2. Operasional Variabel
Dalam penelitian ini, variabel yang di teliti adalah:

Tabel 2
Operasional Variabel

Variabel Indikator Sub Indikator

Anggaran

Realisasi

Varians = Anggaran-Realisasi

Kinerja = x100%

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Merupakan kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta ciri-
ciri yang telah diterapkan menurut sugiyono (2012:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah
data dalam LRA koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja tahun 2017 dan 2018.
b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan
dianggap bisa mewakili populasi. Menurut sugiyono, (2008:62) sampel dipilih berdasarkan target
dan tujuan tertentu atau sampel yang dipilih menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel yang
diambil penulis dalam penelitian ini adalah data dalam LRA koperasi karyawan PT. Pupuk
Sriwidjaja tahun 2018.

4. Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah data dalam LRA koperasi simpan pinjam koperasi

karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah koperasi simpan
pinjam koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja yang beralamat di Jalan Melur No.8 komplek
PT. Pupuk Sriwidjaja.

5. Data dan Teknik Pengumpulan Data
a. Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, Sugiyono (2015). Data sekunder umumnya
berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu
data LRA tahun 2017 dan 2018.

b. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yangdigunakan peneliti dalam penelitian ini adalahdokumentasi,

dan studi pustaka. Dimana dokumen didapatkan melalui pengumpulan dokumen-dokumenyang ada di
Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja. Sedangkan studipustaka diperoleh dengan
mempelajaribuku-buku mengenai koperasi, kinerja, anggaran danrealisasi anggaran.
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6. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan teknik

penelitian deskriptif. Menurut sugiyono (2003:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan
sebagai “metode penelitian dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
subjek atau objek tertentu”.

Menurut Keputusan Menteri Negara koperasi dan UKM Nomor: 129/Kep/M.KUKM/XI/2002
tentang Pedoman Klasifikasi koperasi, koperasi dibagi kedalam empat klasifikasi yaitu klasifikasi A, B,
C dan D. Masing-masing klasifikasi memiliki kriteria penilaian tersendiri. Kriteria penilaian untuk
menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan biaya dengan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Anggaran Biaya

1 Anggaran Pendapatan 2 Anggaran Biaya
a. Klasifikasi A > 100% a. Klasifikasi A < 100%
b. Klasifikasi B > 80% s/d 99% b. Klasifikasi B > 100 % s/d 110 %
c. Klasifikasi C > 60% s/d 79% c. Klasifikasi C > 110 % s/d 120 %
d. Klasifikasi D < 60% d. Klasifikasi D > 120 %

Perhitungan dianalisis menggunakan rumus berikut :

x100%

Varians adalah suatu sinyal. Varians yang besar, baik menguntungkan maupun tidak
menguntungkan. Jika varians menguntungkan di beri simbol F(farvorable), danvarians yang tidak
menguntungkan diberi simbol U(unfarvorable). Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan
varians (selisih) yang berarti antara realisasi dengan anggaran digunakan rumus sebagai berikut :

Varians = Anggaran-Realisasi

PEMBAHASAN
Anggaran sangat tergantung pada lingkungan, kemampuan mengadaptasi situasi dan disiplin

dalam melaksanakan keputusan serta rencana-rencana yang telah digariskan. Penyusunan anggaran
dilakukan oleh manager atas dasar data histories yang berasal dari masing-masing unit usaha.
Penyusunan oleh manajer ini karena belum adanya aturan baku, sehingga belum menerapkan proses
penyusunan anggaran yang dibuat secara prosedural. Oleh karena itu anggaran tersebut belum dituntut
untuk mencapai suatu target karena keterbatasan sumber daya manusia.

Besarnya penyimpangan (varians) dapat diketahui dengan membandingkan rencana usaha
dengan realisasinya dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Varians yang kecil belum tentu dapat
menunjukkan bahwa anggaran yang telah disusun adalah tepat atau pelaksanaan pengurus dan manajer
berjalan dengan baik. Informasi tambahan perlu dicari agar diketahui susunan asumsinya dan
bagaimana pengurus, manajer beserta staf pelaksana mewujudkan rencana tersebut sebagai kinerja
keuangan koperasi.

Varians adalah suatu sinyal. varians yang besar, baik menguntungkan maupun tidak
menguntungkan. Jika varians menguntungkan di beri simbol F(farvorable), dan varians yang tidak
menguntungkan diberi simbol U(unfarvorable) sebaiknya diinvestigasi dan dianalisis. Suatu varians
dapat disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan akan terulang kembali, atau oleh masalah
sistematis yang dapat dikoreksi. Mungkin juga standar yang digunakan salah satu sudah ketinggalan
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zaman. Selain itu perubahan harga yang tidak diperkirakan juga dapat menyebabkan standar menjadi
ketinggalan zaman.

Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan varians (selisih) yang berarti antara realisasi
dengan anggaran digunakan pengujian yang diperoleh dari ketetapan departemen koperasi yang
dirumuskan sebagai berikut :

Varians = Anggaran-Realisasi

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Tahun 2018
Uraian Anggaran Realisasi Selisih Keterangan

Pendapatan :
Pendapatan Usaha Simpan Pinjam Rp. 2,046,645,555 Rp. 1,553,165,551 Rp. 493,480,004 farvorable
Pendapatan Operasional Rp. 23,231,423,059 Rp. 26,047,023,000 Rp. (2,815,599,941) farvorable
Pendapatan Lain Non Rutin Rp. 1,160,214,763 Rp. 1,075,678,545 Rp. 84,536,218 farvorable

Total Pendapatan Rp. 26,438,283,377 Rp. 28,675,867,096 Rp. (2,237,583,719) farvorable
Biaya-Biaya :
Biaya Usaha Rp. 1,324,451,299 Rp. 1,530,339,994 Rp, (205,888,695) Non Favorable
Biaya Operasional Rp. 2,567,385,534 Rp. 2,146,598,873 Rp. 420,786,661 farvorable
Biaya Pinjaman Rp. 820,271,113 Rp. 675,820,228 Rp. 144,450,885 farvorable

Total Biaya Rp. 4,712,107,946 Rp. 4,352,759,095 Rp. 359,348,851 farvorable
SHU Kotor Rp. 5,007,806,729 Rp. 4,338,478,526 Rp. 669,328,203 farvorable
SHU Usaha Rp. 295,698,783 Rp. 35,719,431 Rp. 259,979,352 farvorable
SHU Sebelum Pajak Rp. 1,455,913,160 Rp. 1,111,397,976 Rp. 344,515,570 farvorable
SHU Sesudah Pajak Rp. 1,091,935,160 Rp. 861,196,316 Rp. 230,738,844 farvorable

Sumber : Data LRA Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Dari tabel anggaran dan realisasi anggaran diatas, maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
Pendapatan

Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 26,438,283,377 ternyata terealisasi sebesar
Rp. 28,675,867,096 atau terjadi selisih antara anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 2,237,583,719.
Karena pada tahun 2018 terjadi penambahan unit bidang usaha baru yaitu angkutan pupuk urea
kantong bersubsidi via darat/truk yang dianggap berhasil meningkatkan pendapatan operasional
koperasi sehingga realisasi total pendapatan dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Biaya-Biaya
Target biaya yang direncanakan sebesar Rp. 4,712,107,946 ternyata terealisasi sebesar

Rp. 4,352,759,095 atau terjadi selisih sebesar Rp. 359,348,851. Jadi untuk tahun 2018 biaya-biaya
mengalami penyimpangan realisasinya dibawah rencana yang sudah ditetapkan. Penyimpangan ini
adalah penyimpangan yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan realisasi biaya operasional pada
tahun 2018 lebih kecil dari biaya yang dianggarkan.

SHU Kotor
Anggaran SHU Kotor pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5,007,806,729 sedangkan

realisasinya adalah sebesar Rp. 4,338,478,526 atau terjadi selisih sebesar Rp. 669,328,203.
Penyimpangan ini merupakan penyimpangan yang menguntungkan dikarenakan realisasinya lebih
besar dari yang dianggarkan.
SHU Usaha
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Target SHU Usaha yang direncanakan adalah sebesar Rp. 295,698,783 sedangkan realisasinya
sebesar Rp. 35, 719, 431 terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dengan realisasi yaitu
sebesar Rp. 259,979,352. Meskipun begitu selisih yang cukup besar ini merupakan penyimpangan
yang menguntungkan dikarenakan realisasi lebih kecil daripada anggaran.
SHU Sebelum Pajak

Target SHU Sebelum Pajak yang direncanakan adalah sebesar Rp. 1,455,913,546 sedangkan
realisasinya sebesar Rp. 1,111,397,976 atau terjadi selisih sebesar Rp. 344,515,570. Selisih ini
merupakan penyimpangan yang menguntungkan dikarenakan realisasi lebih kecil daripada anggaran.

SHU Setelah Pajak
Target SHU Setelah Pajak tahun 2018 yang direncanakan adalah sebesar Rp. 1,091,935,160

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 861,196,316 atau terjadi selisih sebesar Rp. 230,738,844.
Selisih ini merupakan penyimpangan yang menguntungkan dikarenakan realisasi lebih kecil daripada
anggaran.

Dari hasil penjelasan diatas, maka dapat penulis sampaikan bahwa dari laporan realisasi
anggaran yang dianalisis menggunakan rasio varians koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja yang
dilihat dari pendapatan, biaya-biaya serta sisa hasil usaha mengalami selisih yang yang sangat
bervariasi. Dan dari semua unit yang dianalisis penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan
yang menguntungkan.

Setelah mendapatkan hasil selisih varians, untuk dapat menganalisis kinerja keuangan
koperasi terlebih dahulu harus menghitung persentase varians dan persentase pencapaian anggaran,
dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Varians =

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Tahun2018

Uraian Anggaran Realisasi Selisih Persentase Varians

Pendapatan Rp. 26,438,283,377 Rp. 28,675,867,096 Rp. (2,237,583,719) 8 %
Biaya Rp. 4,712,107,946 Rp. 4,352,759,095 Rp. 359,348,851 7 %
SHU Kotor Rp. 5,007,806,729 Rp. 4,338,478,526 Rp. 669,328,203 13 %
SHU Usaha Rp. 295,698,783 Rp. 35,719,431 Rp. 259,979,352 87 %
SHU Sebelum Pajak Rp. 1,455,913,160 Rp. 1,111,397,976 Rp. 344,515,570 23 %
SHU Sesudah Pajak Rp. 1,091,935,160 Rp. 861,196,316 Rp. 230,738,844 21 %

Sumber : Data LRA Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Persentase Pencapaian Anggaran =
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Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Tahun 2018

Uraian Anggaran Realisasi Pencapaian Anggaran

Pendapatan Rp. 26,438,283,377 Rp. 28,675,867,096 Rp. (2,237,583,719)
Biaya Rp. 4,712,107,946 Rp. 4,352,759,095 Rp. 359,348,851
SHU Kotor Rp. 5,007,806,729 Rp. 4,338,478,526 Rp. 669,328,203
SHU Usaha Rp. 295,698,783 Rp. 35,719,431 Rp. 259,979,352
SHU Sebelum Pajak Rp. 1,455,913,160 Rp. 1,111,397,976 Rp. 344,515,570
SHU Sesudah Pajak Rp. 1,091,935,160 Rp. 861,196,316 Rp. 230,738,844

Total Rp. 39,001,745,155 Rp. 39,375,418,440 100%

Sumber : Data LRA Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Kriteria kinerja koperasi telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Departemen Koperasi
dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sebagai lembaga pelaksanaannya. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 129/Kep/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman
Klasifikasi Koperasi merupakan system penilaian yang khusus disusun untuk menentukan tingkatan
atau klasifikasi koperasi. Ciri khas dari penilaian ini dinyatakan dari ketentuan mengenai kriteria
maupun ukuran tertentu koperasi yang bersangkutan menurut kualitasnya, kemudian koperasi
dikelompokkan ke dalam empat macam klasifikasi yaitu klasifikasi A, B, C dan D.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem klasifikasi koperasi, kriteria atau ukuran
koperasi merupakan suatu kesatuan yang bulat dan penilaiannya tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya
satu sama lain mempunyai keterkaitan.

Salah satu kriteria kinerja yang ditetapkan adalah kriteria mengenai perbandingan antara
realisasi usaha terhadap rencana usaha koperasi. Kriteria ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan
koperasi dalam melaksanakan rencana usahanya yang diwujudkan dalam suatu anggaran.

Kriteria penilaian untuk perbandingan antara realisasi dengan anggaran pada klasifikasi B
yaitu > 80% s/d 99% untuk anggaran pendapatan dan >100% s/d 110 % untuk anggaran biaya. Ini
berarti bahwa semakin besar prosentase pendapatan, maka prestasi manajemen semakin baik tetapi
sebaliknya dengan biaya, prestasi manajemen dinyatakan semakin baik apabila prosntase biaya
semakin kecil.

Untuk mengevaluasi penyimpangan yang terjadi dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya,
maka prosentase hasil perhitungan tersebut dianalisis dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh
Meneg. Koperasi dan UKM.

Prosentase hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisis dengan kriteria penilaian yang telah
ditetapkan oleh Menteri Negara koperasi dan UKM. Koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja
termasuk ke dalam klasifikasi A, sehingga kriteria penilaian batas toleransinya adalah sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan, apabila realisasi >100% 2. Anggaran Biaya, apabila realisasi <100%

Hasil perhitungan prosentase kinerja keuangan koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja dapat
dilihat dari tabel di bawah ini:
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Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Tahun 2018

Uraian Anggaran Realisasi Prosentase

Pendapatan Rp. 26,438,283,377 Rp. 28,675,867,096 108 %
Biaya Rp. 4,712,107,946 Rp. 4,352,759,095 92 %
SHU Kotor Rp. 5,007,806,729 Rp. 4,338,478,526 115 %
SHU Usaha Rp. 295,698,783 Rp. 35,719,431 82 %
SHU Sebelum Pajak Rp. 1,455,913,160 Rp. 1,111,397,976 130 %
SHU Sesudah Pajak Rp. 1,091,935,160 Rp. 861,196,316 126 %

Sumber : Data LRA Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja
Hasil perhitungan prosentase realisasi dengan anggaran pendapatan dan biaya-biaya untuk

tahun 2018 adalah sebesar 108% dan untuk biaya operasional prosentase realisasinya adalah sebesar
92%. Lalu Prosentase anggaran dan realisasi SHU Kotor dan SHU Usaha tahun 2018 adalah sebesar
115% sedangkan prosentase anggaran dengan realisasi SHU Usaha tahun 2018 adalah sebesar 82%.
Selanjutnya hasil perhitungan prosentase antara anggaran dengan realisasi SHU Sebelum Pajak dan
Setelah Pajak untuk tahun 2018 adalah sebesar 130% dan 126%.

Dengan demikian, koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja berada dalam batas toleransi
kriteria penilaian departemen koperasi yaitu diatas 100% untuk anggaran pendapatan dan kurang dari
100% untuk anggaran biaya.

Berdasarkan hasil perhitungan prosentase antara anggaran dengan realisasi koperasi karyawan
PT. Pupuk Sriwidjaja tahun 2018 mengalami kinerja yang baik dikarenakan tingakat prosentase sisa
hasil usaha setelah pajak adalah sebesar 126% atau 79% terealisasi dari anggaran 2018.

PENUTUP
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, klasifikasi Koperasi

merupakan riter penilaian yang disusun untuk menentukan tingkatan atau klasifikasi koperasi. Salah
satu riteria kinerja yang ditetapkan adalah riteria mengenai perbandingan antara realisasi usaha
terhadap rencana usaha koperasi. Kriteria ini untuk menilai kemampuan koperasi dalam
melaksanakan rencana usahanya yang diwujudkan dalam suatu anggaran.Sebaiknya analisis yang
digunakan bukan hanya memperhatikan faktor internalnya saja tetapi juga harus mempertimbangkan
faktor eksternal yang mungkin terjadi sehingga jika terdapat perubahan yang terjadi sesegera mungkin
dapat diatasi dengan baik.
Mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan untuk koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja
tahun 2018 dikelompokkan ke dalam klasifikasi A, dengan riteria penilaian batas toleransinya adalah
sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan, apabila realisasi >100%
2. Anggaran Biaya, apabila realisasi <100%

Munawir. 2014. Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Hasil perhitungan prosentase kinerja keuangan koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja dapat dilihat
dari tabel di bawah ini:
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Tabel 8
Hasil Perhitungan Persentase Kinerja Keuangan
Koperassi Karyawan TP. Pupus Sriwijdajja

Tahun 2018

Uraian Anggaran Realisasi Prosentase
Pendapatan Rp 26.438.283.377 Rp 28.675.867.096 108 %
Biaya Rp 4.712.106.946 Rp 4.352.759.095 92 %
Sumber : Data LRA Koperasi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja

Diharapkan koperasi Koperasi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja tahun 2018 yang dikelompokkan
ke dalam klasifikasi A, dapat mempertimbangkan analisis kinerja keuangan setiap periode sehingga
bisa mengkaji lebih dalam lagi kegiatan usaha yang dilakukan, agar mengetahui kondisi keuangan
koperasi untuk lebih mengembangkan koperasi dimasa mendatang dalam mengantisipasi persaingan
antar koperasi.
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