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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

menyebutkan bahwa koperasi Indonesia 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. Pengertian ini

mengisyaratkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang bertujuan untuk

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan salah satu badan usaha

yang sekaligus merupakan pranata ekonomi Indonesia umumnya didirikan

dengan harapan dapat mengatasi persoalan anggotanya.

Koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran

usahanya. Sasaran yang harus dicapai adalah diperolehnya sebuah laba usaha,

selaras dan serasi serta seimbang dengan sejumlah upaya-upaya pelayanan

anggota, melalui cara pelaksanaan dan pengembangan berbagai kegiatan

usahanya secara efektif dan efisien (Sujadi, 2003:1). Hal tersebut diperlukan

karena adanya  tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil, dan makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi menjadi salah satu elemen penting bagi perekonomian Indonesia



karena sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dana bagi masyarakat.

Lembaga keuangan mempunyai peran bagi dunia usaha, antara lain: berkaitan

dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran

(transmission role) dan berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran

dana ke pihak yang kekurangan dana (intermediation role).

Untuk mengembangkan koperasi secara baik sebagaimana yang

diharapkan, maka pengelolaannya harus baik pula. Artinya koperasi tidak

dapat berdiri tegak dan kuat tanpa adanya pengelolaan yang baik dan sehat.

Koperasi dituntut demikian karena kedudukannya dewasa ini bukan hanya

mengejar asas kekeluargaan dan kegotong-royongan tetapi perlu menjalankan

fungsinya demi kesejahteraan anggota. Berhasil tidaknya suatu koperasi

tergantung pada bagaimana para anggota dapat bekerja seefektif dan seefisien

mungkin pada segi peningkatan keuangan koperasi dan disusun di dalam

laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari neraca dan laporan

rugi laba, melalui laporan tersebut dapat dilihat berbagai kondisi keuangan

yang ada pada koperasi tersebut.

Rasio keuangan berdasarkan data laporan keuangan merupakan

sarana yang tepat untuk dijadikan alat analisis untuk mengetahui kinerja

keuangan pada KUD Dhewi Sri dari tahun ke tahun, karena di dalamnya

terdapat aktiva, modal dan kewajiban. Dengan diadakannya analisis terhadap

laporan keuangan, maka kita dapat mengetahui bagaimana kondisi yang ada

pada koperasi tersebut. Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu

menyediakan indikator-indikator yang penting dalam keadaan keuangan



perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam

pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat dipakai

untuk proses berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak yang

bersangkutan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi sehubungan

dengan kondisi keuangan dan hasil yang didapat oleh koperasi dalam periode

waktu tertentu, maka untuk itu kita bisa mengetahui kinerja keuangan

koperasi melalui analisis laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut,

maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KUD DHEWI SRI DI

SUKOHARJO”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi masalah pada:

1. Hanya melakukan penelitian pada KUD Dhewi Sri.

2. Hanya melakukan penelitian dengan menggunakan laporan keuangan

selama lima tahun, yaitu dari laporan keuangan tahun 2003 – 2007.

C. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui kondisi keuangan KUD Dhewi Sri, penulis

menganalisa dan meneliti perkembangan keuangan koperasi ini berdasarkan

neraca dan laporan rugi/laba yang sudah dibuat. Dari laporan keuangan



tersebut dapat dianalisis: “Apakah kinerja keuangan KUD Dhewi Sri ditinjau

dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya sudah baik?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk

mengetahui apakah kinerja keuangan KUD Dhewi Sri ditinjau dari segi

likuiditas, solvabilitas dan rentabiltasnya sudah baik.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Mengetahui tata cara serta problematika yang dihadapi koperasi serta

merealisasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah guna membantu

memecahkan permasalahan yang dihadapi koperasi.

2. Bagi Koperasi

Diharapkan dapat memberi pertimbangan yang bersifat membangun dalam

mengambil keputusan yang berhubungan untuk menentukan tingkat

likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

3. Bagi Pihak Lain

Diharap dapat menambah pengetahuan yang menyangkut masalah laporan

keuangan.



F. Sistematika Skripsi

 BAB  I  PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

 BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang dipakai sebagai

acuan yang meliputi tentang koperasi, manajemen keuangan,

kinerja keuangan, analisis laporan keuangan, analisis rasio dan

penelitian terdahulu.

 BAB  III  METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, hipotesis,

data dan sumber data, serta alat analisis data.

 BAB  IV  ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan penelitian dan

hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum koperasi,

diskripsi data, analisis data dan pembahasan, serta hasil

penelitian.

 BAB  V  PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran

 DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN


