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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang dewasa ini sedang

giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik fisik maupun

non fisik. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan

lahiriah dan batiniah saja, melainkan keseimbangan, keselarasan, dan

keserasian antara keduanya. Pembangunan ditujukan bagi kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat dan bukan untuk golongan tertentu saja, karena

pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mencapai tujuan nasional seperti

yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan lahirnya orde reformasi yang menjanjikan harapan dan

berpihak pada kepentingan kerakyatan, diharapkan dapat berupaya

bersungguh-sungguh mengejar ketinggalannya dengan pelaku ekonomi yang

lain, untuk menuju perekonomian yang global. Perekonomian harus

dikembalikan kepada kepribadian bangsa Indonesia yang berbasis kerakyatan

di mana rakyat ikut berperan aktif di dalamnya dan bertujuan mensejahterakan

masyarakat pada umumnya.
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Badan usaha koperasi sebagai salah satu perilaku ekonomi kerakyatan,

agar dapat bersaing dalam perekonomian nasional harus dikelola secara

profesional untuk mencapai keberhasilannya. Pengertian koperasi seperti yang

telah kita ketahui adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan. Dengan pengertian tersebut, koperasi diharapkan dapat lebih

mampu berperan serta dalam pembangunan sehingga menjelma ke arah

gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu

pengembangan harus didorong dalam rangka mewujudkan demokrasi

ekonomi.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi diarahkan

agar koperasi memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien,

menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat

sesuai dengan fungsi koperasi yang pertama yaitu membangun dan

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

dan sosialnya. Pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari pencapaian

keberhasilan. Pengukuran keberhasilan dlihat dari pencapaian tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota dan merasakan manfaat menjadi anggota

koperasi tersebut (Muslich, 2003: 54).

Supaya koperasi dapat mensejahterakan anggotanya maka koperasi

harus memiliki anggaran agar setiap penerimaan dan pengeluaran kas dapat
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terkendali. Anggaran kas merupakan alat yang penting bagi manajemen

sebagai sumber informasi, sebagai pedoman kerja dan alat pengendalian. Dari

ketiga manfaat tersebut anggaran kas perlu adanya suatu perencanaan,

koordinasi dan pengawasan (Titik, 2002: 12).

Hal dimaksudkan bahwa pentingnya suatu anggaran bagi koperasi yang

diharapkan agar lebih baik masalah keuangannya. Pada intinya anggaran

memerlukan adanya pengendalian agar perencanaan, akuntansi, pelaporan dan

pertanggungjawaban dapat berjalan bersama atau seimbang.

Supaya peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi benar-benar kuat,

maka koperasi itu sendiripun perlu dibina dan dikembangkan baik dari segi

kuantitas maupun kualitasnya. Koperasi yang dalam pembahasan ini lebih kita

fokuskan pada koperasi simpan pinjam, merupakan wadah dan pusat

pelayanan dari kegiatan perkonomian masyarakat dengan berbagai macam

usaha yang dijalankannya. Koperasi secara umum dapar diartikan sebagai

kumpulan dari orang perekonomian dan modal dimana didalamnya terjadi

kerjasama dan memiliki satu tujuan yaitu menyejahterakan anggota koperasi

itu sendiri pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam tiap periode, pemerintah selalu memberikan pembinaan

terhadap koperasi, maka dari itu usaha pengembangan koperasi tidak hanya

melalui analisis laporan keuangan saja. Pembinaan dan pengawasan

pemerintah tersebut bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan peranan

serta tanggung jawab masyarakat. Dari situ diharapkan masyarakat mampu

menunjukkan peranan yang nyata dalam pembangunan nasional.
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Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat dipakai

untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang

bersangkutan. Melalui laporan keuangan dapat memberikan informasi

sehubungan dengan kondisi keuangan dari hasil yang dicapai oleh koperasi

tersebut dalam periode tertentu.

Maka dari itu untuk bisa mengetahui kinerja keuangan dalam sebuah

koperasi, yang dalam hal ini dikhususkan pada koperasi, maka penulis

mengambil judul yang sesuai yaitu: ANALISIS KINERJA KEUANGAN

KOPERASI UNIT DESA TANI MAKMUR KECAMATAN

TAWANGMANGU.

B. Perumusan masalah

Analisa laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan

khusus pada Koperasi Unit Desa Tani Makmur Kecamatan Tawangmangu

dimana analisa sangat penting, agar dapat diggunakan untuk menilai kinerja

perusahaan. Berdasarkan hal itu maka perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio likuiditas?

2. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio aktivitas?

3. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio solvabilitas?
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4. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio profitabilitas?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio likuiditas.

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio aktivitas.

3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio solvabilitas.

4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur

Kecamatan Tawangmangu ditinjau dari rasio profitabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Tani Makmur Kecamatan

Tawangmangu sehingga bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan yang diteliti

Memberikan masukan-masukan atau informasi bagi perusahaan dan

penanam modal (investor) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam usaha meningkatkan atau mengembangkan kinerja keuangan di

masa yang akan datang.
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2. Bagi peneliti lain

Sebagai tambahan informasi dan diharapakan dapat digunakan sebagai

bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan untuk

mengembangkan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori-teori tentang laporan keuangan,

sebab-sebab analisis laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan

keuangan, analisis rasio keuangan dengan penelitian yang

dilakukan dan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait

yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, hipotesa,

data dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Koperasi Unit

Desa Tani Makmur Kecamatan Tawangmangu, data yang

diperoleh, analisa data dan pemabahasan serta hasil penelitian.
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BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian

dan saran-saran yang diperlukan.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA


