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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 yang lainya semakin ketat (Sudarsono, 2008). Kondisi 

demikian menuntut koperasi untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan 

bidang usahanya agar dapat bersaing dengan koperasi lain dan 

mempertahankan keberadaan koperasi secara berkelanjutan. 

Koperasi merupakan istilah yang dalam perekonomian dianggap unik 

karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis 

yang lain seperti perseroan terbatas (PT), CV, Firma dan berbagai bentuk usaha 

dagang yang lain. Dia muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan pada berbagai 

bentuk usaha dagang yang lain yang sering dianggap menonjolkan ke 

serakahan individual dan pada akhirnya menelantarkan sebagai kelompok yang 

lemah. 

Sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, koperasi memiliki misi 

sebagai stabilisator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. Krisis 

ekonomi yang melanda perekonomian nasional telah menyadarkan banyak 

pihak bahwa pengelolaan ekonomi mengandalkan perusahaan besar telah 

membuat rapuh basis ekonomi nasional. Ketika krisis moneter terjadi, banyak 

perusahaan besar yang mengalami kemerosotan atau terpuruknya usaha yang 
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dijalankan. Namun, ditengah kondisi perekonomian nasional yang lemah 

tersebut ternyata usaha kecil, menengah dan koperasi masih dapat bertahan dan 

menjadi tumpuan untuk berperan dalam menjalankan roda perekonomian 

nasional. 

Koperasi sebagai pelaku ekonomi harus mampu memperoleh hasil 

atau laba dari kegiatan usahanya. Sebuah perusahaan atau koperasi dikatakan 

sehat jika perkembangan hasil usahanya meningkat. Peningkatan hasil usaha 

koperasi menunjukan tingkat rentabilitas tinggi, sebaliknya hasil usaha 

semakin turun atau bahkan mengalami kerugian menunjukan tingkat 

rentabilitasnya rendah. 

Koperasi pegawai negeri (KPRI) merupakan koperasi primer yang 

anggotanya peranggota pegawai negeri di Indonesia. Dengan di bentuknya 

koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam 

pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memetik hasil 

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Maka seperti halnya yang dilaksanakan pegawai 

negeri sipil republik Indonesia yang berada di wilayah Sragen koperasi ini 

bergerak dalam dibidang usaha unit simpan pinjam dan unit pertokoan. 

Koperasi ini menjamin semua kebutuhan para anggotanya yaitu para PNS yang 

berada di wilayah Dati II Sragen. 

Analisis laporan keuangan adalah metode untuk mengetahui 

kemampuan kinerja perusahaan atau badan usaha dalam menganalisa baik atau 

buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio kinerja 
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keuangan digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada koperasi 

Murakabi DPU Kabupaten Dati II Sragen di Sragen dari tahun ketahun karena 

di dalamnya terdapat laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan 

perhitungan Hasil Usaha. Dalam laporan keuangan tersebut dianalisis 

menggunakan rasio. Rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio 

rentabilitas. Setelah diketahui hasil dari analisis rasio tersebut kemudian dinilai 

apakah kinerja keuangan koperasi sudah baik penilaian ini didasarkan pada 

hasil perolehan rasio, semakin besar hasilnya maka semakin baik pula kinerja 

koperasi. Analisis laporan keuangan juga merupakan bagian dari laporan 

pertanggungjawaban pengurus yang juga merupakan bagian dari sistem 

pelaporan keuangan. Dalam kegiatan usaha operasi agar berkembang dengan 

baik dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan 

laba rugi. Untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan koperasi mengalami 

perkembangan, diadakan analisa mengenai faktor-faktor yang mendukung 

pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat interprestasi atau 

analisa pelaporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyediakan 

indikator penting yang berhubungan dengan keadaan keuangan koperasi, 

sehingga dapat dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan keuangan dan sekaligus menggambarkan kinerja koperasi untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada koperasi. Dengan diketahui rasio-rasio yang 

ada pada analisa laporan keuangan, maka dapat diketahui kinerja keuangan 
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koperasi tersebut mengalami rugi atau laba yang nantinya bagi koperasi 

digunakan sebagai pedoman dalam memberikan jumlah besar kecilnya 

pinjaman kepada anggota dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Laporan 

keuangan mampu menyajikan komponen-komponen penting dalam banyak hal 

keadaan keuangan koperasi. Laporan keuangan dapat memberikan informasi 

sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh koperasi ini. 

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS 

LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA 

KEUANGAN PADA KOPERASI MURAKABI DPU KABUPATEN DATI 

II SRAGEN”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kinerja keuangan 

pada Koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II Sragen di Sragen pada tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011 sudah baik jika ditinjau dari rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk menganalisis apakah kinerja keuangan pada Koperasi Murakabi 

DPU Kabupaten Dati II Sragen di Sragen pada tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2011 sudah baik jika ditinjau dari segi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, 

rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian ini maka kegunaan (manfaat) yang dapat diambil: 

1. Bagi Koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II Sragen 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan pemikiran bagi 

pihak manajemen koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II Sragen 

mengenai kinerja keuangan mereka, apakah sudah baik atau sehat apabila 

dilihat dari rasio-rasio keuangannya. 

2. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai bahan informasi tentang laporan keuangan pada koperasi Murakabi 

DPU Kabupaten Dati II Sragen sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan investasi. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar pembahasan skripsi ini lebih jelas dan sistematis, maka penulis 

membagi ke dalam beberapa bab dan sub bab, antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang di gunakan sebagai 

dasar penelitian yang meliputi pengertian koperasi, bentuk 

koperasi, ciri-ciri koperasi, landasan koperasi, asas koperasi, tujuan 

koperasi, prinsip dasar koperasi, laporan keuangan koperasi, tolak 

ukur keberhasilan koperasi, pengertian manajemen keuangan, 

fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, 

pengertian laporan keuangan, jenis laporan keuangan, unsur 

laporan keuangan, unsur posisi keuangan, laporan keuangan yang 

pokok, pengertian dan perhitungan analisis rasio kinerja keuangan, 

penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam pembuatan 

skripsi, hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka pemikiran, metode 

penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, lokasi 

penelitian, jenis data dan sumber data, metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum koperasi, analisis 

data, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, rasio rentabilitas, pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


