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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam aktivitasnya koperasi dihadapkan pada persoalan yang 

bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana tersebut seefisien 

mungkin terutama dalam menggunakan modal kerjanya. Dengan 

pengelolaan modal kerja yang efisien diharapkan memberikan manfaat yang 

besar terutama bagi anggota yaitu anggota dapat memperoleh laba atau SHU 

(Sisa Hasil Usaha). Dengan itu maka tujuan koperasi untuk memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

dapat tercapai.  

Jumlah laba usaha atau SHU yang besar belum merupakan ukuran 

bahwa koperasi itu telah bekerja secara efisien. Keefisienan suatu koperasi 

dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan 

kekayaan atau modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut 

atau biasa disebut juga dengan rentabilitas. 

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai 

prestasi suatu perusahaan atau sebagai dasar pengukuran penilaian yang 

lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian 

pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan 

unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran 
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laba yang berbedaantara lain: laba kotor, laba sebelum pajak, dan laba 

bersih. 

Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan prestasi 

perusahaan tetapi penting juga sebagai informasi bagi pembagian laba dan 

penentuan kebijakan investasi. 

Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam 

kegiatan operasional koperasi dari aktiva lancar yang dimiliki pada kas, 

piutang dan persediaan. Tetapi jumlah modal kerja harus cukup dalam arti 

harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasional sehari-

hari, karena dengan modal kerja yang likuid akan menguntungkan bagi 

koperasi. Disamping memungkinkan bagi koperasi untuk beroperasi secara 

ekonomis atau efisien dan koperasi tidak mengalami kesulitan finansialnya, 

akan tetapi koperasi juga memperoleh keuntungan. 

Unsur lain yang mempengaruhi laba usaha adalah volume penjualan. 

Bagi suatu perusahaan penjualan merupakan sesuatu yang sangat penting 

dimana perusahaanselalu menginginkan agar target penjualan yang 

ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Dengan naiknya volume 

penjualan berarti laba yang akan diperoleh perusahaan semakin besar dan 

hal ini sangat  membantu perkembangan perusahaan menuju kemajuan yang 

diinginkan.  

Dalam mengatasi kesulitan permodalan, biasanya pengusaha 

meminjam pada renternir meskipun dengan bunga yang tinggi.  
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Untuk membantu pengusaha pegawai negeri tersebut dalam 

permodalan dan untuk menghindarkan dari jeratan renternir maka Koperasi 

Republik Indonesia memberikan kredit dengan syarat mudah dan dengan 

bunga yang ringan. Pemberian kredit ini diharapkan dapat membantu dalam 

meningkatkan pendapatan.untuk mengatasi hal ini maka diperlukan 

kebijaksanaan pemerintah, diantaranyaadalah kebijaksanaan perkreditan. 

Kebijaksanaan perkreditan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran 

pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas secara serasi dan seimbang. Dengan 

kebijaksanaan perkreditan ini diharapkan dapat mendorong kemampuan 

berusaha para pegawai negeri. Maka pemerintah melalui pihak perbankan 

dengan berbagai kebijaksanaan moneter telah memperkenalkan beberapa 

paket kredit dengan segala kemudahan dan beban bunga uang rendah. 

Jadi dengan kredit tersebut, pengusaha akan mendapatkan tambahan 

modal dimana pengembaliannya pada masa tertentu yang akan datang. 

Dengan kebijaksanaan perkreditan melalui instansi pemerintah dan lembaga 

pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan untuk membangun dan 

mengembangkan usaha para pengusaha pegawai negeri. 

Penjualan merupakan kegiatan penyampaian barang kebutuhan yang 

telah dihasilkan pada mereka yang memerlukan dengan imbalan menurut 

harga yang ditentukan atas tujuan bersama. 

Jadi penjualan bertujuan untuk menciptakan permintaan akan produk 

tertentu dengan mengusahakan untuk menciptaka permintaan akan produk 

tertentu dan mengusahakan untuk mencari kepada siapa produk tersebut 
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dapat dijual dengan harga yang dapat memuaskan pihak penjual. Selain 

mencari laba perusahaan juga ingin mencapa volume penjualan tertentu. 

Tujuan untuk mencapai volume tertentu ini dapat terlaksana apabila 

dilakukan sesuai rencana. Dengan demikian barang atau jasa yang etrjual 

tidak selalu menghasilkan laba. 

Laba merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya. Seorang  

pengusaha harus berusaha memperoleh laba yang maksimal  diharapkan 

akan dapat meningkatkan pendapatan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka peneliti 

mengambil judul : “Analisis Pengaruh Pemberian Kredit dan Volume 

Penjualan Terhadap Laba Usaha Pada KPRI Bina Sehat Klaten Tahun 

2006-2008”.  

B. Perumusan Masalah 

Bardasarkan uraian diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: “Seberapa besar hubungan antara pemberian kredit dan volume 

penjualan terhadap laba usaha pada KPRI Bina Sehat di Klaten?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengatahui  seberapa  besar  pengaruh  pemberian kredit  

terhadap  laba usaha. 

2. Untuk  menganalisis seberapa  besar pengaruh  volume penjualan 

terhadap laba usaha. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi KPRI 

Sebagai bahan masukan koperasi karena hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan informasi dalam memecahkan masalah yang ada. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan dapat menambah 

pengetahuan disamping teori  yang telah diberikan dan berguna bagi 

penulis untuk terjun kedalam masyarakat. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaanya serta sistematika skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang landasan teori yang mendukung penelitian tersebut, 

kerangka pemikiran, dan hipotesa. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisikan jenis penelitian, dan sumber data, jenis dan teknik 

pengumpulan data serta rencana analisis data 
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BAB IV   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi 

dan pembahasan hasil penelitian 

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab penutup ini berisi simpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi, serta saran-saran yang perlu disampaikan baik 

untuk subjek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


