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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKAN MASALAH 

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

asas-asas kekeluargaan.Perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas 

demokrasi ekonomi bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur.Oleh karena itu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan azas kekeluargaan.Bentuk yang sesuai itu adalah 

koperasi sebagai lembaga kerakyatan yang bersifat sosial.Koperasi merupakan 

peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia sehingga 

pemerintah memberi peluang yang cukup besar kepada pihak swasta untuk 

terbentuknya koperasi-koperasi baru. 

Dalam kegiatan usahanya, koperasi mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai.Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah 

manajemen yang tepat, salah satunya adalah dalam pengambilan 

keputusan.Dalam pengambilan keputusan ini pihak manajemen dapat 

memanfaatkan laporan keuangan koperasi selanjutnya dilakukan evaluasi dan 

analis. 

Laporan keuangan adalah instrument yang tepat untuk dijadikan bahan 

analisa kerja koperasi dari tahun ke tahun berikutnya, karena didalam laporan 

keuangan terdapat informasi yang penting seperti sumber daya perusahaan, 

kewajiban atau hutang dan kekayaan pemilik.Dalam laporan keuangan juga 
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mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode tertentu. 

Dalam mengadakan analisa dan evaluasi terhadap laporan keuangan akan 

dapat diketahui keadaan keuangan perusahaan juga perkembangan 

keuangannya. Disamping itu juga dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang 

masih ada. 

Analisa laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan 

indikator-indikator yang penting dalam keadaan keuangan perusahaan, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Dalam hal ini produk keputusan yang diambil dan dihasilkan akan 

tepat pada sasaran yang pada akhirnya akan membawa koperasi pada tujuan 

yang hendak dicapai. Pada garis besarnya analisa laporan keuangan dengan 

menggunakan ukuran-ukuran tertentu atau rasio-rasio tertentu dapat digunakan 

sebagai dasar penilaian kinerja sebuah koperasi. Keberhasilan koperasi dalam 

mencapai tujuan tergantung dari aktivitas dari para anggotanya, apakah 

mereka mampu melaksanakan kerja samanya, memiliki kegairahan kerja dan 

mentaati ketentuan serta garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

rapat anggota.  

Sebagai badan perantara keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalm bentuk 

pinjaman, kopersi harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat 

dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan koperasi dalam 

mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya 

karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan 
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mengetahui tingkat kesehatan usaha, masyarakat (anggota) dapat dengan 

mudah menilai kinerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, Menteri Koperasi 

Pengusaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Keputusan 

No.194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam. Penilaian ini didasarkan pada 5 indikator penilaian yaitu permodalan, 

Kualitas aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas dengan 

batasan-batasan sesuai dengan surat keputusan tersebut diatas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan pentingnya analisa rasio untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada suatu badan, penulis tertarik untuk 

membahas masalah tersebut dan menyusunya dalam bentuk skripsi yang 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KSU MODERN 

 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis secara tersirat telah 

memberikan gambaran secara umum mengenai penilaian kinerja keuangan 

pada suatu badan usaha. Maka untuk memberikan arah penulisan dan 

kerangka pemahaman yang jelas dikembangkan pokok permasalahan sebagai 

berikut : 

Apakah kinerja keuangan KSU Modern ditinjau dari segi rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas sudah 

. 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

koperasi, akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa keterbatasan dalam 

melakukan penelitian.keterbatasan-keterbatasan ini adalah  

1) Data laporan keuangn yang digunakan dalam skripsi adalah laporan 

keuangan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 untuk KSU Modern 

Surakarta. 

2) Analisis rasio yang digunakan dalam skripsi ini berupa rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas. 

 

D. TUJUAN PENELITAIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah: 

 kinerja keuangan KSU Modern ditinjau rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas sudah 

sehat?  

E. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian dilakukan oleh penulis mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

perbandingan antara teori dengan praktek. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan koperasi 

untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi. 


