
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada  umumnya  tujuan  akhir  suatu  perusahaan  dalam  menjalankan 

usahanya adalah memperoleh laba, yang dapat menjamin kelangsungan hidup. 

Persaingan usaha  yang  sedemikian  ketat   memerlukan  berbagai  cara untuk 

menghadapinya, demikian juga koperasi yang merupakan badan usaha yang 

mencari laba tidak luput dari persaingan dengan badan usaha lainnya. Oleh 

karena itu koperasi perlu membenahi di berbagai bidang antara lain : bidang 

keuangan,  bidang  pemasaran,  bidang  personalia,  bidang  manajemen  dan 

bidang operasi.

Dalam bidang keuangan kegiatan  perusahaan  pada  dasarnya  dibagi 

menjadi  dua  yaitu  kegiatan  untuk  mencari  dana  dan  menggunakan  dana. 

Dalam usaha memperoleh dana dapat diperoleh dari luar perusahaan maupun 

dari dalam perusahaan. Dana yang diperoleh dari dalam perusahaan melalui 

penyusutan atau laba yang ditahan.

Untuk dapat memperoleh dana dari luar perusahaan dapat diperoleh 

dari penanaman modal dari investor atau pinjaman dari kreditor. Dana yang 

diperoleh dari investor dan kreditor merupakan dana eksternal. Syarat untuk 

memperoleh  dana  dari  luar  diantaranya  susunan  keuangan  yang  sehat. 

Keadaan  keuangan  yang  sehat  akan  mendapatkan  kepercayaan  dari  para 

investor  dan  kreditor,  maka  akan  mempermudah  mendapatkan  dana  untuk 

memperluas usaha atau menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
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Fungsi  manajemen  keuangan  untuk  memperoleh  dana  dari  luar 

perusahaan yaitu dari pemilik, peserta, pengambil bagian dan pinjaman. Untuk 

dapat  memperoleh  dana  dari  luar  perusahaan  (external  financing)  harus 

mempunyai  susunan  keuangan  yang  sehat.  Susunan  keuangan  diantaranya 

meliputi neraca dan laporan perhitungan rugi-laba. Dalam neraca sebelah debit 

menunjukkan bentuknya dan sebelah kredit menunjukkan sumbernya. Modal 

yang  menunjukkan  sumbernya  disebut   modal  pasif  (modal  abstrak), 

sedangkan yang menunjukkan bentuknya disebut modal aktif (modal konkrit).

Untuk dapat mengetahui susunan neraca dan laporan perhitungan rugi-

laba, apakah sehat atau tidak sehat melalui analisis keuangan. Dengan analisis 

keuangan  dapat  diketahui  kondisi  serta  prestasi  perusahaan  dalam  periode 

tertentu.  Analisis  keuangan  antara  lain  dengan  menggunakan  likuiditas, 

rentabilitas,  dan  solvabilitas.  Ratio  likuiditas  mengukur  kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajian keuangan pada jangka pendek (yang 

telah  jatuh  tempo).  Ratio  solvabilitas  mengukur  seberapa  jauh  perusahaan 

dibelanjai  dengan  hutangnya.  Ratio  rentabilitas  mengukur  keberhasilan 

manajemen sebagaimana ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan 

dan investasi. Dengan diketahui besarnya tingkat likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas  dapat  diketahui  tingkat  kesehatan  keuangan  perusahaan 

berdasarkan Surat  Keputusan Menteri  Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989 

yang diperuntukkan untuk Badan Usaha Milik negara (BUMN).

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, penyusun bermaksud 

memberikan  sedikit  pemecahan  untuk  membahas  masalah  kesehatan  salah 
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satu koperasi di Sukoharjo. Pemecahan masalah koperasi di atas dibandingkan 

dengan  BUMN  sesuai  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No. 

740/KMK.00/1989. Masalah tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul :  ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN PADA KOPERASI UNIT 

DESA “KARYA BHAKTI” DI SUKOHARJO.

A. Perumusan Masalah

Berangkat  dari  latar  belakang  masalah,  bahwa  setiap  badan  usaha 

bertujuan  meningkatkan  pendapatan  dan  terjaminnya  kelangsungan  hidup 

perusahaan.  Dan  untuk  dapat  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  dana. 

Supaya bisa memperoleh dana dari  luar diperlukan struktur keuangan yang 

sehat.  Demikian juga koperasi  unit  desa “Karya Bhakti”  harus  mempunyai 

struktur keuangan yang sehat. Dari hal tersebut dapat penyusuan kemukakan 

permasalahan  yaitu  :  Apakah  kondisi  keuangan  koperasi  unit  desa  “Karya 

Bhakti”  sehat  menurut  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No. 

740/KMK.00/1989?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi likuiditas, solvabiitas, dan rentabilitas.

2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan koperasi unit desa “Karya 

Bhakti” di Sukoharjo mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan 

RI No. 740/KMK.00/1989.
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C. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Koperasi

Sebagai  bahan  pertimbangan  pengurus  koperasi  dalam  mengambil 

kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah keuangan.

2. Bagi peneliti

Sebagai  penerapan teori  yang  pernah penulis  peroleh  di  bangku kuliah 

dalam dunia usaha.

3. Bagi investor dan kreditor

Sebagai  bahan  informasi  keadaan  keuangan  pada  koperasi  unit  desa 

“Karya Bhakti” dalam memberikan pinjaman atau menanamkan modal.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB     I PENDAHULUAN

Dalam  bab  ini  diuraikan  tentang  latar  belakang  masalah, 

perumusan masalah,  tujuan dan kegunaan penelitian,  sistematika 

penulisan skripsi.

BAB   II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam  bab  ini  menguraikan  tentang  pengertian  pendanaan 

koperasi, neraca dan laporan rugi laba, analisis laporan keuangan, 

kesehatan keuangan dan rasio keuangan.

BAB  III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab  ini  diuraikan  tentang  kerangka  penelitian,  anggapan 

dasar dan hipotesis dan metode penelitian.



5

BAB  IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menerangkan gambaran umum KUD Karya Bhakti 

dan  menganalisis  data  laporan  keuangan  mengenai  neraca  dan 

laporan rugi-laba pada KUD “Karya Bhakti” antara tahun 2003 – 

2005  untuk  menentukan  kesehatan  keuangan  pada  koperasi 

tersebut.

BAB   V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari 

analisis  data  dari  pembahasan  masalah  serta  saran-saran  kepada 

KUD yang mungkin berguna bagi manajemen dalam pengambilan 

keputusan.
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