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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu manajemen dalam era globalisasi menjanjikan berbagai tantangan 

baik berupa peluang maupun ancaman yang harus dihadapi dengan tangan 

terbuka dan penuh keikhlasan. Sehingga pelaku-pelaku globalisasi siap akan 

segala resiko yang akan dihadapi dan akan membuat pelindung yang kokoh 

yaitu moralitas dari pelaku globalisasi. Globalisasi menurut kita untuk benar-

benar terjun dalam segala permainannya, diantaranya adalah koperasi sebagai 

badan wahana bergerak dalam ekonomi kerakyatan yang mempunyai 

karakteristik budaya berbeda dengan perusahaan ataupun lembaga ekonomi 

lainnya. Perbedaan tersebut adalah terletak pada kekuatan rapat anggota yang 

bertindak secara demokratis dimana satu orang anggota memiliki satu suara 

dalam rapat anggota.

Koperasi pada masa-masa terakhir ini semakin kehilangan jati dirinya. 

Hal ini disebabkan oleh koperasi yang semakin larut dalam era globalisasi, 

yang mengakibatkan koperasi harus terus bersaing dengan perusahaan 

ataupun lembaga ekonomi lainnya untuk tetap berdiri kokoh. Suatu kenyataan 

dalam pelaksanaannya koperasi sekarang ini tidak berorientasi pada 

kesejahteraan anggota melainkan bagaimana memperoleh laba sebesar-

besarnya untuk kemajuan usaha dan kepuasan anggota yang sementara.
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Koperasi seringkali mengesampingkan permasalahan yang menyangkut 

tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu mensejahterakan anggota. Suatu 

kesejahteraan diukur dari kepuasan yang terus-menerus, sehingga anggota 

yang tergabung dalam koperasi akan bertahan dalam keanggotaannya dan 

yang belum akan masuk menjadi anggota. Namun kejadian sekarang ini, 

masyarakat lebih memilih perusahaan atau lembaga ekonomi lainnya sebagai 

perkumpulannya, hal ini dirasakan bahwa perusahaan atau lembaga ekonomi 

lainnya lebih mampu menjanjikan kehidupan sekarang dan masa depan yang 

lebih baik dan terstruktur. Disisi lain, kemunduran koperasi juga didukung 

oleh manajemen yang buruk dan kurang terstruktur dalam tatanan pencapaian 

tujuan koperasi serta koperasi cenderung dekat dengan moralitas pengaruh 

ataupun pengelola yang buruk, sehingga banyak anggota yang merasa tidak 

puas dan kecewa.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut perlu disikapi secara seksama 

dan sedini mungkin, yaitu dengan memberantas segala penyakit yang 

menyerang tubuh koperasi serta menciptakan sumberdaya yang handal dalam 

memasuki babak baru perkoperasian.

Pengurus koperasi adalah pemegang peranan yang sangat penting, di

mana pengurus memegang manajemen koperasi. Hal ini juga terjadi pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kecamatan Sambi. Namun dalam 

pelaksanaannya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia ini tetap berprinsip 

pada apa yang digariskan pada rapat anggota, di mana terdapat struktur 

penyeimbang, yaitu badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri ini yang 
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dalam hal ini berbertugas sebagai fungsi kepengawasan dan pengendalian 

koperasi. Dalam sistem manajemen dan organisasi Koperasi Pegawai Negeri 

ini terdapat salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari penilaian pihak 

internal dan eksternal koperasi. Bagian tersebut adalah bagian keuangan yang 

bertugas dalam pembuatan laporan keuangan secara pariodik. Ini berarti 

laporan keuangan adalah salah satu yang terpenting dalam sistem manajemen 

koperasi guna pencapaian tujuan koperasi. Dalam aplikasi manajemen sangat 

diperlukan adanya pengawasan agar apa yang digaris dengan apa yang 

dilaksanakan tetap relevan. Untuk itu penulis tertarik menyoroti masalah 

laporan keuangan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan judul 

“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PENGAWASAN 

AKTIFITAS FINANSIAL” dengan studi kasus pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia Sido Mulyo di Kecamatan Sambi, Boyolali.

B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui kondisi keuangan Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia ( KPRI ”SIDOMULYO”) Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, 

penelitian ini harus menganalisa dan meneliti laporan keuangan koperasi

berdasarkan neraca dan laporan rugi laba yang sudah tersedia. Dari laporan 

keuangan tersebut dapat dianalisis “Apakah analisis laporan keuangan pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia dalam kondisi Liquid, Solvable, dan 

Profitable?”
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C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

a) Laporan keuangan yang dikaji adalah laporan keuangan untuk periode 7

tahun, yaitu tahun buku 2001 sampai 2007.

b) Aspek aktifitas finansial hanya akan diukur melalui analisa laporan 

keuangan koperasi yang terdiri dari rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan 

Profitabilitas.

c) Standar informasi yang baik diukur melalui kemudahan peneliti 

membaca laporan keuangan koperasi pegawai negeri kecamatan sambi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk Menganalisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan 

profitabilitas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI ) “SIDOMULYO”

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tahun buku 2001 – 2007.

E. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis.

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian berikutnya dan bacaan 

bagi mahasiswa maupun umum dalam rangka pembaharuan ilmu 

pengetahuan.
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b) Manfaat Praktis.

Dapat dimanfaatkan sebagai acuan aktifitas koperasi serta sebagai alat 

pengawasan aktifitas finansial.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bagian awal terdiri 

atas halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan 

fakultas, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar lampiran dan abstraksi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian,dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan dan tinjauan terhadap penelitian-

penelitian yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi data-data yang diperlukan dalam 

penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, hasil 

analisis, dan serta pembahasannya.
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BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup berisi kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan, keterbatasan atau kendala-kendala penelitian 

serta saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk subyek 

penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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