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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha yang 

berbentuk koperasi semakin maju, hal ini menyebabkan tingkat persaingan 

diantara koperasi dengan koperasi yang lainnya semakin ketat. Kondisi 

demikian menuntut koperasi untuk selalu memperbaiki dan 

menyempurnakan bidang usahanya agar dapat bersaing dengan koperasi 

lain dan mempertahankan keberadaan koperasi secara berkelanjutan. 

Badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota, yang merupakan 

pemakai jasa. Fakta ini membedakan koperasi dengan dari badan usaha 

(perusahaan) bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah pemilik 

modal.  

Fakta bahwa orang-orang membentuk koperasi ialah untuk 

memenuhi kebutuhan akan pelayanan, yang sebagian besar dinyatakan 

dalam tujuuan-tujuannya, bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan di 

operasikan serta bagiamana SHU nya didistribusikan. Tingkat 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, menjelaskan 

alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi 

pelanggannya, daripada menjadi pemilik perusahaan yang berorintasi pada 

penanaman modal (Abrahamson, 1076: 4 dalam Ropke, 2000: 13).  
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Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan 

pemilihan strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan menganalisis 

laporan keuangan maka kita dapat mengetahui keadaan finansial 

perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai diwaktu lampau dan 

diwaktu yang sedang berjalan. Amalisis (laporan) keuangan seni untuk 

mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi 

pengambilan keputusan (Vas Horne dan Wachewicz, 2005). 

 Laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan 

komponen-komponen yang  penting dalam keadaan keuangan perusahaan 

dalam hal ini koperasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat 

memberikan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil 

yang dicapai oleh Koperasi “Sendang Mulyo” dalam periode tertentu. 

Berdasarkan uraian yang ada dan untuk mengetahui lebih 

mendalam  maka, memandang perlu untuk mengadakan penelitian yang 

membahas hal tersebut diatas dengan mengambil judul “ANALISIS 

KINERJA LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SENDANG 

MULYO DI WONOGIRI”. 
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B. Perumusan masalah 

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Koperasi Sendang Mulyo 

supaya keuangannya menjadi sehat. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah kinerja 

keuangan Koperasi “Sendang Mulyo” ditinjau dari segi Rasio Likuiditas, 

Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas sudah baik?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

Koperasi Sendang Mulyo di Wonogiri dengan menggunakan Analisis 

Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, dan Rasio 

Profitabilitas.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

menambah pengetahuan, informasi sekaligus sebagai bahan acuhan 

untuk referensi dalam penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Koperasi Sendang Mulyo, hasil penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan masukan dalam mengelola keuangan Koperasi Sendang 

Mulyo dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan agar lebih baik di masa yang akan datang. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang hal-hal yang tentang koperasi, 

gambaran umum Koperasi Sendang Mulyo, laporan 

keuangan, tujuan dan analisis laporan keuangan dan 

penelitian terdahulu.  

BAB III : METODA PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang hipotesis, kerangka pemikiran, dan 

metode penelitian.  

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum Koperasi Sendang 

Mulyo, diskripsi data, analisis data dan pembahasan serta 

hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

 

 

 

 

 


