
ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PADA 

KOPERASI TERNAK MAKMUR KAUMAN  

DESA KARANG ANYAR 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Oleh: 

TRI MURTINI 

B100050087 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 



PENGESAHAN 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul: 

“ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI TERNAK 

MAKMUR KAUMAN, DESA KARANGANYAR”. 

Yang telah dipersiapkan den disusun oleh: 

 

TRI MURTINI 
                                                NIM: B100050087 

 

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat 

untuk diterima.     

 

     Surakarta, 14 februari 2009 

 

 

Pembimbing Utama 

 

 

(Bp. Jati Waskito ,SE,Msi) 

 

Mengetahui  

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

(Drs.H.Syamsuddin, MM) 

 



 

 

 

 

 

 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama :   TRI MURTINI 

NIRM :  B 100 050 087 

Jurusan :  EKONOMI MANAJEMEN 

Judul Skripsi :  ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN 

PADA KOPERASI TERNAK MAKMUR KAUMAN, 

DESA KARANGANYAR  

 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan 

ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-

ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian 

hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka 

saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan atau gelar 

dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal 

saya terima. 

 

 Surakarta,        Februari  2009 

 Yang membuat pernyataan, 

 

 

   TRI MURTINI 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 
Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417 



MOTTO 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan maka 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan  

Hanya kepada Allah kamu berharap 

(QS. Al – baqoroh : 45) 

 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali jika mereka 

mengubah diri mereka sendiri 

(QS. AR – Ra’du : 11) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHAN    

 

 

 

Tidak terasa telah kulalui detik-detik yang begitu berharga dalam 

hidup ini, hingga terselesaikannya sebuah karya kecil dan 

sederhana yang ingin penulis persembahkan kepada: 

1. Ayah dan ibuku tercinta yang telah memberikan curahan kasih 

sayang, dukungan dan yang selalu berdo’a untukku. 

2. Kedua kakakku dan adikku yang telah memberiku semangat 

dan do’a. 

3. Sahabat-sahabatku : ne2, riZka, Ndah, umy, galuh, nia yang dah 

beri aku semangat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKSI 

 

 
 

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang 

perekonomian yang tidak terlepas dari penggunaan dana atau uang yang ada. 

Melihat pentingnya peranan dana dalam suatu usaha maka perlu adanya penilaian 

tentang kinerja keuangan. 

Untuk menilai kinerja keuangan dari suatu badan usaha, diperlukan 

perencanaan dan analisa yang tepat, sehingga pengeluaran dana atau uang akan 

lebih kecil dari pada keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan laporan keuangan 

koperasi yang berupa neraca dan perhitungan hasil usaha atau laporan rugi laba 

dapat diketahui kondisi kinerja keuangan dengan menggunakan  rasio keuangan 

yang meliputi rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas dan rasio solvabilitas. Penelitian 

yang dilakukan pada Koperasi Ternak Makmur desa karanganyar bertujuan untuk 

menganalisa perkembangan financial dan untuk mengetahui kinerja keuangan, 

apabila di tinjau dari rasio keuangan. 

Setelah dilakukan penelitian pada Koperasi Ternak Makmur dengan 

menghitung rasio keuangan berdasarkan neraca dan perhitungan hasil usaha 

periode 2005 s/d 2007 diperoleh hasil sebagai berikut: menurut rasio likuiditas 

dapat diketahui bahwa koperasi dapat memenuhi kewajiban finansiilnya dengan 

baik. Hal ini terbukti dengan nilai likuiditas yang telah melebihi standar normal 

yang telah ditetapkan koperasi, dimana standar normalnya adalah 125%. Untuk 

rasio solvabilitas, kinerja keuangan koperasi Ternak Makmur dapat dikatakan 

baik, hal ini dibuktikan dengan lebih kecilnya rasio hutang dibandingkan dengan 

rasio lancarnya. Sedangkan untuk rasio profitabilitas, bisa dikatakan baik. Jadi 

selama periode 2005 s/d 2007 kinerja keuangan pada Koperasi Ternak Makmur 

desa Karanganyar dapat dikatakan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan 

pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka pelaksanaan 

pembangunan lebih ditingkatkan dan diperluas terutama pembangunan 

ekonomi untuk lebih mendorong  tercapainya kemakmuran bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama 

agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi, selain itu 

koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat 

menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan 

memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya. Sampai saat ini koperasi 

menduduki tempat yang penting  dalam sistem perekonomian, karena terbukti 

telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi. 

Apabila dibandingkan dengan BUMN dan BUMS harus di akui 

koperasi masih jauh tertinggal, banyak faktor-faktor yang menyebabkan 

mengapa sampai saat koperasi belum mampu menjadikan dirinya berfungsi 

sebagai mana mestinya. Faktor tersebut antara lain: 



Pertama, masyarakat pada umumnya terlanjur memberikan predikat 

bahwa koperasi sebagai lembaga yang memperjuangkan rakyat kecil. Dalam 

kenyataannya rakyat Indonesia dari dulu hingga sekarang merupakan rakyat 

yang mampu berproduksi, tapi dalam kenyataannya pula hanya sebagian kecil 

saja yang mampu mengembangkan produknya, sedangkan yang sulit 

mengembangkan hasil produk tetap hidup di garis kemiskinan. Hal tersebut 

dikarenakan modal yang di miliki sangat terbatas, usaha hanya ditujukan 

untuk menanggulangi kesulitan hidup keluarganya. 

Kedua, tumbuhnya unit-unit ekonomi komersial, baik terwujud 

dalam pertumbuhan sektor bisnis maupun sektor kapitalis negara yang di 

wakili oleh perusahaan-perusahaan negara, yang kesemuanya mendominasi 

perkembangan linkungan kehidupan koperasi. 

Adanya faktor tersebut di atas disebabkan karena sektor koperasi  

masih terlalu lemah atau kurang di percaya, atau juga sektor lain telah 

berkembang terlebih dahulu, sehingga secara ekonomis rasional memang 

harus diserahkan kepada sektor lain di luar koperasi. Dalam hal ini 

masyarakat dan pemerintah sendiri memang lebih percaya pada sektor lain 

dari pada sektor koperasi yang di nilai belum siap. Pandangan yang demikian 

tidak dapat disalahkan mengingat adanya kenyataan dalam masyarakat 

dewasa ini dan faktor-faktor historis. Di samping masih berlakunya anggapan 

di antara sebagian masyarakat yang merasa bahwa seolah-olah koperasi 

adalah badan sosial. Oleh karena itu, dengan di dorong oleh semangat yang 

tinggi dan disertai dengan kemauan atau hasrat untuk meraih hasil yang 



maksimal, pemerintah berupaya sekuat-kuatnya untuk mendorong, 

mengembangkan usaha koperasi. 

Menurut sifat usahanya, koperasi serba usaha adalah koperasi yang 

menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan atau kepentingan 

ekonomi para anggotanya. Koperasi serba usaha tidak dibentuk sekaligus 

untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena 

kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka 

dan lain-lain. Usaha koperasi tersebut antara lain membantu keperluan kredit 

para anggota koperasi yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang 

ringan, serta pelayanan jasa lain, diantaranya koperasi  memberikan 

kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas untuk memuaskan kebutuhan 

para anggotanya yang umumnya berekonomi lemah. Agar mereka masing-

masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja dan jumlah hasil kerja, 

sehingga dalam wadah koperasi secara terpadu dan terarah mereka dapat 

memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan. Dalam kegiatan usaha 

koperasi, agar berkembang  dengan baik dituntut untuk menyusun laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. 

Untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan koperasi 

mengalami perkembangan, diadakan analisa mengenai faktor-faktor yang 

mendukung  pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat dari 

interpretasi atau analisa laporan keuangannya, yang terdiri dari  analisa rasio 

likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Rasio likuiditas menggambarkan 

tingkat kemampuan koperasi untuk dapat memenuhi kewajiban finansialnya 



yang harus segera dipenuhi. Koperasi tersebut likuid bila mempunyai aktiva 

lancar  yang cukup besar untuk membayar hutang-hutangnya yang harus 

dipenuhi dan sebaliknya, tidak likuid apabila tidak mempunyai aktiva lancar 

yang cukup besar  untuk membayar semua kewajiban yang segera akan jatuh 

tempo. Rasio solvabilitas menggambarkan tingkat kemampuan koperasi untuk 

membayar semua hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Sedangkan rasio rentabilitas berguna untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal dalam memperoleh laba. 

 Dengan diketahuinya analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan 

rentabilitas (profitabilitas) yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

diketahui kinerja keuangan perusahaan tersebut mengalami rugi atau laba, 

yang nantinya bagi koperasi digunakan sebagai pedoman dalam memberikan 

jumlah besar kecilnya pinjaman kepada anggotanya dan memenuhi kebutuhan 

anggotanya, untuk itu koperasi memerlukan modal besar yang diperoleh dari 

simpanan anggota, pinjaman dari Bank dan sumber-sumber lain. Selain itu, 

adanya perkembangan tersebut diperlukan tenaga perkoperasian yang 

profesional, penambahan usaha dan pola operasional koperasi serta pola fakir 

dan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan 

ekonomi anggotanya. 

Sehubungan dengan pentingnya analisis rasio untuk mengetahui 

kinerja keuangan  pada suatu badan usaha, maka peneliti mengambil judul 

“ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI 

TERNAK MAKMUR KAUMAN, DESA KARANGANYAR”. 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok 

masalahnya adalah: 

Apakah kinerja keuangan pada koperasi ternak makmur yang dilihat dari rasio 

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas sudah baik. 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menilai kinerja keuangan pada koperasi ternak makmur. 

2. Untuk menganalisa perkembangan finansial pada koperasi Ternak 

Makmur Kauman, Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Dari penelitian ini diharapkan akan berguna bagi usaha peningkatan rasio 

likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas pada Koperasi Ternak Makmur, 

Kauman Karanganyar. 

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan juga untuk 

menaambah pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang 

ini. 

 

 

 



E. Sistematika Penulisan 

BAB I       :   PENDAHULUAN 

 Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan tentang pengertian umum perkoperasian 

yang meliputi arti koperasi, landasan, asas dan tujuan 

koperasi, fungsi koperasi, peran dan prinsip-prinsip 

koperasi. Kemudian akan dibahas tentang laporan 

keuangan, yang meliputi arti laporan keuangan, tujuan 

laporan keuangan dan laporan keuangan koperasi, serta 

teori-teori yang relevan dalam penelitian ini. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari keterangan  teoritis, data dan sumber 

data, tehnik pengumpulan data serta alat analisa data. 

BAB IV   : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum koperasi Ternak 

Makmur, data dan analisa data serta hasil penelitian. 

 

 

 

 



BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari analisis yang 

diperoleh dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat 

berguna bagi perusahaan serta keterbatasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkoperasian 

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi di Indonesia suatu wadah perekonomian rakyat yang 

berdasarkan  kekeluargaan  dan kegotong royongan serta merupakan ciri 

khas tata kehidupan bangsa Indonesia. Koperasi berasal dari kata co dan 

operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

Karena itu, koperasi adalah kumpulan yang beranggotakan orang-orang 

atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai 

anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha 

untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Anoraga 

dan Widiyanti, 1995). 

Menurut UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992: 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 

Pengertian koperasi secara umum yaitu: 

Koperasi adalah usaha bersama yang bergerak dalam bidang 

perekonomian, beranggotakan mereka yang pada umumnya berekonomi 

lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar persamaan hak, 

kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra,1993). 



2. Landasan, Asas dan Tujuan koperasi 

Menurut Baswir, 2000 Landasan koperasi Indonesia adalah 

pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi 

terhadap perilaku-perilaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan 

dalam  Undang-undang No.25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, 

koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut : 

a. Landasan Idiil 

Sesuai dengan Bab II UU No. 25/92, landasan idiil koperasi 

Indonesia adalah pancasila. Penempatan pancasila sebagai landasan 

koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila 

adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila 

merupakan pandangan hidup dan semangat bangsa Indonesia dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan nilai-nilai luhur 

yang ingin diwujudkan oleh bangsa dalam kehidupan sehari-harinya. 

b. Landasan Struktural 

Selain menempatkan pancasila sebagai landasan idiil 

koperasi Indonesia, Bab II No.25/92 menempatkan UUD’45 sebagai 

landasan struktural koperasi Indonesia UUD’45 sebagaimana telah 

diketahui merupakan aturan organisasi Negara RI yang berdasarkan 

pancasila. Dalam UUD’45 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur 

berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Dalam 

UUD’45 kita menemukan mekanisme hubungan antar lembaga 

Negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga 



negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu 

keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelanggaraan Negara RI. 

Koperasi Indonesia berdasarkan atas (Anoraga, 1995)   

adalah : 

a)  Asas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari 

budi, hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh 

semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan 

dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta 

keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. 

b)  Asas Gotong Royong, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat 

kenyataan dan semangat bekerjasama, rasa tanggung jawab 

bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk 

kesejahteraan bersama. 

Asas kekeluargaan dan kegotong royongan dalam koperasi 

hendaknya merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan 

sesuatu kerjasama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang bersifat 

saling membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih. 

Dalam UU No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 3 

disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya, serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan 

pancasila dan UUD’45. Persyaratan tersebut mengandung arti bahwa 



meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama 

koperasi melalui pelayanan usaha, sehingga pelayanan anggota 

merupakan prioritas utama dibandingan dengan masyarakat umum. 

Dengan demikian keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan dapat 

diukur dari peningkatan pendapatan (riil) para anggota. 

3. Fungsi, Peran dan Prinsip koperasi 

Menurut Bab III Perkoperasian No. 25/ 1992 Fungsi, Peran dan 

Prinsip koperasi adalah : 

a. Fungsi dan peran koperasi       

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional. 

3) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

b. Prinsip Koperasi 

a) Keanggotaann bersifat sukarela dan terbuka. 

b) Pengelolaan secara demokratis. 



c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan basarnya  

pemebrian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

d) Kemandirian. 

 

B. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank suatu 

waktu(periode) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan 

keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi suatu perusahaan 

baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban (hutang) serta 

modal, yang kesemuanya ini tergambar dalam neraca. Laporan keuangan 

juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periode 

tertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Kemudian laporan 

keuangan juga memberikan gambaran arus kas suatu perusahaan yang 

tergambar dalam laporan arus kas (Kasmir, 2002). 

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memperoleh 

informasi tentang kondisi keuangan  dan hasil operasi suatu perusahaan. 

Dari sebuah laporan keuangan dapat diketahui apakah kinerja perusahaan 

tersebut baik atau buruk. Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah 



untuk menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. Kinerja 

merupakan keadaan atau kondisi keuangan, hasil usaha, dan kemajuan 

keuangan dari tahun ke tahun. Kinerja perusahaan perlu di analisis untuk 

mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam 

kondisi keuangan. Laporan keuangan juga merupakan alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut 

antara lain adalah pemilik perusahaan, manajer, investor, kreditur, 

karyawan, dan pemerintah (Munawir, 1995).  

2. Neraca dan Laporan Laba Rugi 

a) Neraca 

Neraca yang sering disebut laporan keuangan adalah suatu 

daftar yang menggambarkan aktiva (harta, kekayaan), kewajiban dan 

modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu periode 

tertentu. 

Tujuan dibuatnya laporan keuangan neraca ini adalah untuk 

membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lain yang 

membutuhkannya. Tujuan yang lebih spesifik adalah untuk 

memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, 

modal dari suatu lembaga keuangan. 

Ada tiga elemen dasar dalam laporan neraca yaitu aset (aktiva), 

hutang dan modal. Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki 

perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang.  Hutang atau 



kewajiban adalah hutang atau beban yang harus dibayar oleh 

perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu dimasa 

yang akan datang. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas 

kekayaan (aktiva) perusahaan (Jusup, 2003). 

b) Laporan Laba Rugi 

Laporan rugi laba adalah laporan yang menggambarkan hasil 

operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi 

menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasional dalam 

mencapai tujuannya. Hasil operasional tersebut diukur dengan biaya 

yang dikeluarkan ( Jusup, 2003). 

Ada tiga elemen pokok dalam laporan laba rugi yaitu 

pendapatan operasional, beban operasional dan laba atau rugi. 

Pendapatan adalah aset yang masuk atau aset yang naik atau hutang 

yang semakin berkurang. Beban operasional adalah assets yang 

dikeluarkan atau ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan assets 

tersebut atau adanya hutang. Laba adalah kenaikan modal karena 

adanya transaksi yang mempengaruhi lembaga keuangan pada saat 

tertentu. Rugi adalah penurunan modal dari adanya transaksi  yang 

dilakukan lembaga keuangan selama periode tertentu. 

3. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah menyediakan laporan 

keuangan dari suatu perusahaan yang berguna untuk pengambilan 



keputusan ekonomi. Dalam statement of financial accounting concepts 

disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah: 

a. Menyajikan informasi yang berguna untuk investor sekarang dan 

investor potensial dan kreditur serta pemakai lainya dalam membuat 

keputusan investasi rasional, keputusan pemberian kredit dan 

keputusan sejenis lainnya. 

b. Menyediakan informasi tentang sumber ekonomi perusahaan, klaim 

atau sumber ekonomi tersebut dan pengaruh dari transaksi, kejadian 

dan keadaan yang mempengaruhi sumber dan klaim atas sumber 

ekonomi tersebut. 

Dalam standar akuntansi keuangan menyebutkan bahwa  tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan , kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

4. Laporan Keuangan Koperasi 

Tanggung jawab pengelolaan koperasi ada pada pengurus 

koperasi pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat 

anggota. Sebagai pertanggung jawaban atas pengelolaan koperasi, 

pengurus wajib melaporkan kepada rapat anggota mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan 

merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus tentang 

tata kehidupan koperasi. 



Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak 

di luar pengurus koperasi dan bukan dimaksudkan untuk pengendalian 

usaha. Pihak-pihak pemakai laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu 

pihak utama yang meliputi para anggota serta para pejabat koperasi dan 

pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi, 

diantaranya calon anggota koperasi, kreditur, bank dan kantor pajak. 

Pihak-pihak tersebut menggunakan laporan keuangan dengan 

tujuan untuk mengetahui : 

a. Manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi. 

b. Prestasi keuangan koperasi selama satu  periode dengan sisa hasil 

usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran. 

c. Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan 

kekayaan bersih dengan pemisahan antara yanga berkaitan dengan 

anggota dan bukan anggota. 

d. Transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya 

ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode dengan 

pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota. 

e. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan 

solvabilitas koperasi. 

 

 

 

 



C. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan kondisi atau posisi keuangan dari hasil 

analisis, khususnya tentang stabilitas, pertumbuhan dan potensinya dalam 

memberikan balikan kepada penyedia modal. 

Ada dua jenis bentuk kinerja keuangan menurut Mulyadi yaitu: 

1. Kinerja operasional, ditentukan pada kepentingan intern perusahaan 

seperti kantor cabang atau divisi yang diukur dengan kecepatan dan 

kedisiplinan. 

2. Kinerja keuangan, diukur dengan menggunakan informasi akuntansi 

berupa rasio keuangan di mana untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan dapat ditentukan dari berbagai aspek. 

Pengukuran kinerja yang dilanjutkan  dengan penilaian kinerja 

perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengelola operasi organisasi, membantu pengambilan keputusan, 

mengidentifikasi kebutuhan akan sumber daya, merencanakan pengembangan 

dan menyediakan informasi untuk memberikan penghargaan bagi karyawan. 

Selanjutnya penilaian kinerja dijabarkan sebagai penentuan secara periodik 

efektifitas operasi suatu organisasi dan karyawan berdasar sasaran, standar 

dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

 

 

 



D. Analisis Rasio 

1. Pengertian Rasio 

Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan 

suatu perusahaan, seorang penganalisa keuangan memerlukan adanya 

ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan 

adalah “rasio”. Rasio adalah alat yang dinyatakan dalam aritmatical terms 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam 

data finansial (Riyanto, 1995).  

Dengan menggunakan teknik rasio dapat diketahui kinerja 

perusahaan dalam penggunaan sumber dana yang ada. Secara individual, 

rasio tersebut kecil artinya, kecuali jika dibandingkan dengan suatu 

standar rasio yang layak dijadikan sebagai pembanding. Rasio standar ini 

dapat ditentukan berdasarkan alternatif di bawah ini: 

a. Didasarkan pada catatan kondisi keuangan dan hasil operasi 

perusahaan   tahun-tahun yang telah lampau. 

b. Didasarkan pada data laporan keuangan yang dianggarkan (disebut 

“goal ratio”). 

c. Didasarkan pada rasio industri, di mana perusahaan yang bersangkutan 

masuk sebagai anggotanya (Djarwanto, 1994). 

Rasio ini menganalisis posisi keuangan jangka pendek, yaitu 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengadakan alat-alat 

yang likuid (mudah dicairkan atau dijual) untuk menjamin hutang-hutang 

jangka yang telah atau akan jatuh tempo (Riyanto, 1995). 



2. Macam-macam Analisis Rasio 

Adapun Macam atau jenis rasio yang digunakan dalam 

menganalisis keuangan perusahaan tersebut antara lain: 

1) Analisis Likuiditas 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka 

pendek pada saat ditagih. Rasio likuiditas yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. NWC-TA (Modal kerja neto) 

Merupakan perbedaan antara aktiva lancar dengankewajiban 

lancar. Modal kerja neto menunjukan, secara kasar, potensi 

cadangan kas dari perusahaan.  

b. Current Ratio  

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

c. Quick ratio 

Menunjukan kemampuan untuk membayar kewajiban yang harus 

segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. 

2) Analisis Leverage (Solvabilitas) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya. Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan 

menggunakan hutang. Rasio leverage yang digunakan antara lain: 



a. Debt to Equity Rasio (DER) 

Debt to total Equity Ratio atau rasio hutang atas modal, di mana 

rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik 

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.  

b. Time Interest Earned 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang juga di 

tambah dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. 

c. Rasio hutang 

Perhitungannya berdasarkan atas hutang jangka panjang (termasuk 

kewajiban membayar sewa guna atau leasing. 

d. Debt Service Coverage (DSC) 

Merupakan kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan 

hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna 

(leasing). 

3) Analisis Profitabilitas 

Yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan 

adalah: 

1) Rentabilitas Ekonomi 

Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh 

laba dari operasi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mencetak laba 



dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya, demikian pula 

sebaliknya. 

2) Return On Equity 

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan  

saham biasa. 

3) Return On Investment 

Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih yang bisa 

diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

4) Profit Margin 

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa 

diperoleh dari setiap rupiah penjualan. 

5) Perputaran Aktiva 

Rasio ini mengukur seberapa banyak penjualan bisa diciptakan 

dari setiap rupiah aktiva yang dimili. 

6)  Perputaran Piutang 

Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang dapat dilunasi dalam 

satu tahun. 

7) Perputaran Persediaan 

Rasio ini mengukur seberapa lama rata-rata barang berada di 

gudang. 

 



Cara untuk meningkatkan rentabilitas usaha adalah dengan  

(riyanto, 1998:39-40): 

a) Memperbesar profit margin, yaitu: 

1. Dengan menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu 

diusahakan tercapainya tambahan sales. 

2. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat 

tertentu diusahakan adanya pengurangan biaya usaha. 

b) Meningkatkan perputaran aktiva usaha, yaitu: 

1. Menambah modal usaha sampai tingkat terrtentu diusahakan 

terrcapainya tambahan penjualan yang sebesar-besarnya. 

2. Mengurangi penjualan sampai tingkat tertentu diusahakan 

penurunan atau pengurangan aktiva usaha sebesar-besarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Teoritis 

Isi dari pada bab ini yaitu pokok-pokok teori yang mendasari setiap 

permasalahan yang dimunculkan dan akan di uji kebenarannya dalam 

penelitian yang akan dilaksanakan, serta mencari variabel-variabel atau 

faktor-faktor  yang mempengaruhi secara teoritik. 

Berdasarkan kajian penelitian dari tujuan teoritis dapat disusun 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

  

   

 

 

 

 

Gambar III.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

Keterangan: 

Dari gambar kerangka pemikiran di atas dapat diuraikan sebagai 

berikut: Secara umum laporan keuagan utama yang dihasilkan koperasi adalah  

neraca dan perhitungan hasil usaha. Dimana neraca terdiri dari aktiva dan 

Laporan 

keuangan 

Neraca  

Rasio 

Rentabilitas 

Rasio 

Solvabilitas 

Rasio Likuiditas 

Kinerja 

Keuanga

n 

Laporan 

rugi/laba 



pasiva, sedangkan perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban 

koperasi, dalam usaha operasional maupun diluar operasionalnya. Dari kedua 

laporan keuangan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan asalisis ratio 

likuiditas  untuk dapat mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, analisis rasio solvabilitas 

untuk mengetahui kemampuan koperasi  untuk membayar semua hutang-

hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menggunakan 

analisis rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam 

menghasilkan laba. Hasil dari nalisis tersebut kemudian akan digunakan untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada koperasi ternak makmur. 

 

B. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yang diamati dan dicatat oleh peneliti yang diberikan oleh 

Koperasi Ternak Makmur meliputi struktur organisasi, neraca dan laporan 

rugi laba.  

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh perusahaan 

dalam bentukah jadi berupa publikasi atau dari studi kepustakaan, buku-buku 

literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi (Husein Umar, 

1999). Data tersebut meliputi: 

a) Neraca pada Koperasi Ternak Makmur tahun 2005-2007 

b) Laporan Laba Rugi pada Koperasi Ternak Makmur tahun 2005-2007 



c) Data lain yang dapat digunakan dalam menunjang penelitian ini. 

 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

Langkah yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara: yaitu suatu bentuk perolehan data dengan cara berdialog 

langsung dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini Koperasi Ternak 

Makmur. 

b. Observasi: dilakukan dengan meninjau langsung obyek penelitian. 

c. Studi Pustaka: yaitu dengan menbaca literatur-literatur yang ada di 

perpustakaan. 

 

D. Metode Analisis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio 

yaitu sebagai berikut: 

Rasio ini menganalisis posisi keuangan jangka pendek, yaitu untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengadakan alat-alat yang likuid 

(mudah dicairkan atau dijual) untuk menjamin hutang-hutang jangka yang 

telah atau akan jatuh tempo (Husnan, 1998). Beberapa rasio yang digunakan 

antara lain: 

 

 

 



a. Analisis Likuiditas 

 Yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek pada saat 

ditagih. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1) NWC-TA (Modal kerja neto) 

Merupakan perbedaan antara aktiva lancar dengankewajiban 

lancar. Modal kerja neto menunjukan, secara kasar, potensi cadangan 

kas dari perusahaan.  

NWC-TA  = 
Aktiva Total

Neto Kerja Modal
 

2) Current Ratio 

Menunjukkan kemampuan membayar hutang dengan aktiva 

lancar perusahaan. 

Current Ratio = 
LancarHutang

LancarAktiva
 

3) Quick ratio 

Menunjukan kemampuan untuk membayar kewajiban yang 

harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. 

Current Ratio = 
LancarHutang

Persediaan-LancarAktiva
 

 

 



b. Analisis Leverage (Solvabilitas) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya. Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan 

hutang. Rasio leverage yang digunakan antara lain: 

1) Debt to Equity Rasio (DER) 

Debt to total Equity Rasio atau rasio hutang atas modal, di mana rasio 

ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.  

DER  = 
Sendiri  Modal

Kewajiban  Total
 

2) Time Interest Earned 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang juga di 

tambah dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. 

TIE  = 
Bunga

operasi Laba
 

3) Rasio hutang 

Perhitungannya berdasarkan atas hutang jangka panjang (termasuk 

kewajiban membayar sewa guna atau leasing. 

Rasio Hutang  = 
sndiri modalgn sewagHut.jk.Pnj

gn sewagHut.jk.pnj

++

+
 

 

 

 

 



4) Debt Service Coverage (DSC) 

Merupakan kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan 

hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna (leasing). 

DSC  = 
t)-(1pinjangs.pkok gn sewabunga

penyusutanOperasi Laba

÷++

+
  

  

c. Analisis Profitabilitas 

Yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan 

adalah: 

1) Rentabilitas Ekonomi 

Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba 

dari operasi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik 

pula kemampuan perusahaan dalam mencetak laba dengan 

menggunakan aktiva yang dimilikinya, demikian pula sebaliknya. 

Rentabilitas Ekonomi  = %100
aktiva rata)-(rata

Operasi Laba
×  

2) Return On Equity 

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham 

biasa. 

Return On Equity  = %100
sendiri rata)modal-(rata

pajaksetelah  Laba
×  

 



3) Return On Investment 

Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh 

dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

Return On Investment  = %100
aanrata)kekay-(rata

PajakSetelah  Laba
×  

4) Profit Margin 

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa 

diperoleh dari setiap rupiah penjualan. 

Profit Margin  = %100
Penjualan

Operasi Laba
×  

5) Perputaran Aktiva 

Rasio ini mengukur seberapa banyak penjualan bisa diciptakan dari 

setiap rupiah aktiva yang dimili. 

Perputaran Aktiva  = 
arata)Aktiv-(rata

Penjualan
 

6)  Perputaran Piutang 

Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang dapat dilunasi dalam satu 

tahun. 

Perputaran Piutang  = 
ngrata)Piuta-(rata

KreditPenjualan 
 

7) Perputaran Persediaan 

Rasio ini mengukur seberapa lama rata-rata barang berada di gudang. 

Perputaran Persediaan  = 
diaanrata)Perse-(rata

PenjualanPokok  Harga
 

 



BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi 

1. Sejarah berdiri Koperasi Ternak Makmur Kauman, Karanganyar 

Koperasi Ternak Makmur dirintis sejak lama dalam bentuk simpan 

pinjam. Koperasi Ternak Makmur berdiri pada tanggal 26 januari tahun 

2000 dan berlokasi di Kauman, Rt.02/VII, di Desa Karanganyar, 

Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Pada bulan januari atas prakarsa 

Bapak Heru purwanto , SE  maka diajukanlah permohonan kepada Dinas 

Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo. Koperasi Ternak 

Makmur berdiri sejak tahun 2000 dengan Badan hukum : 

207/BH/KDH.11.27/2000. 

Koperasi ini bergerak dalam bidang peternakan sapi. Kemudian 

pada tahun 2004 mengalami perkembangan bidang usaha yang pada 

mulanya cuma simpan pinjam menjadi simpan pinjam dan pengolahan 

limbah ternak sapi menjadi pupuk organik. 

2. Bidang Usaha 

Untuk mencapai maksud dan tujuan Koperasi Ternak Makmur, 

yaitu mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta ikut membangun pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Koperasi Ternak Makmur 

mempunyai program kegiatan usaha sebagai berikut: 



a. Simpan pinjam dan pengembangan sapi. 

b. Mengadakan sarana pakan dan obat-obatan ternak sapi 

c. Pengolahan limbah ternak sapi atau pupuk organik. 

Di dalam pelaksanaan program kegiatan usaha Koperasi Ternak 

Makmur baru mampu melaksanakan simpan pinjam dan pengembangan 

sapi, yang jumlahnya masih sangat kecil, untuk yang lainnya belum bisa 

terlaksana karena kondisi modal koperasi yang belum mencukupi.  

3. Bidang Permodalan 

Modal yang terdapat pada Koperasi TERNAK MAKMUR 

Kauman, Desa Karanganyar berasal dari: 

a. Modal dari anggota 

1) Simpanan pokok 

Yaitu simpanan yang diwajibkan bagi setiap anggota untuk 

menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota 

koperasi. 

Simpanan pokok tiap anggota sebesar Rp. 50,000,- 

2) Simpanan wajib 

Yaitu simpanan yang diwajibkan bagi setiap anggota dan 

diserahkan setiap bulannya. 

3) Simpanan wajib Kredit 

4) Simpanan khusus 

b. Modal cadangan, yaitu SHU koperasi yang dimaksudkan sebagai 

cadangan. Cadangan tersebut sebesar 25% dari SHU. 



c. Modal donasi, yaitu modal sumbangan dari pemerintah dan donatur 

yang berupa barang atau uang.  

d. Modal dari pinjaman, yaitu : 

� Pinjaman dari anggota 

� Pinjaman dari Bank 

� Pinjaman dari bukan Bank 

� Pinjaman sukarela dan bukan anggota 

4. Struktur Organisasi 

Koperasi adalah organisasi yang pembentukannya didasarkan atas 

hukum. Menurut undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok 

perkoperasian disebutkan bahwa kelengkapan koperasi terdiri dari: 

� Rapat anggota 

� Pengurus 

� Badan pemeriksa 

Maka dari itu koperasi memerlukan struktur organisasi yang baik,  

karena dari struktur yang baik maka dapat dilihat bahwa satuan tugas dan  

tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam suatu organisasi yang 

mencapai efektivitas dan efisiensi kerja.   

Adapun struktur organisasi yang ada di koperasi Ternak Makmur 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI.1 

Struktur Organisasi 
Sumber:Koperasi Ternak Makmur Kauman, Karanganyar. 

 

Susunan pengurus periode 2005-2007 koperasi Ternak Makmur 

Kauman, Karanganyar adalah sebagai berikut: 

a. Pengurus  

Ketua   : Heru purwanto ,SE 

Bendahara  : Sriyadi Ikrom M 

Sekertaris I  : Slamet 

Sekertaris II  : Ngatno 
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b. Badan pemeriksa 

Ketua   : Kasirin PA 

Anggota   : Ngatno BeHK 

Anggota   : Notodiharjo 

Anggota   : Siswo suwegnya 

c. Pengelola  

Kasir   : Sri widodo 

Pembukuan  : Dwi ernawati 

Pelayanan anggota : Nur fadillah 

Berikut Penjelasan dari masing-masing alat kelengkapan koperasi 

Ternak Makmur Kauman, Karanganyar: 

a. Rapat Anggota 

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka melalui forum 

rapat anggota inilah setiap anggota koperasi akan memakai suaranya 

yang diatur berdasarkan prinsip “satu orang-satu suara” itu. Dengan 

demikian melalui rapat anggota inilah para anggota koperasi akan 

memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha 

koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta 

memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan. 

Dengan segala haknya itu, rapat anggota jelas merupakan 

perlengkapan organisasi terpenting yang dimiliki oleh koperasi. Adapun 

tugas rapat anggota, antara lain: 

 



1) Menetapkan anggaran dasar koperasi 

2) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan 

usaha koperasi. 

3) Menetapkan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus 

dan pengawas. 

4) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi. 

5) Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

6) Menetapkan SHU. 

7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran 

koperasi. 

b. Pengurus 

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh 

kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan 

usaha koperasi.  

Adapun Pengurus koperasi Ternak Makmur Kauman, 

Karanganyar dan tugasnya, yaitu terdiri dari: 

1) Ketua : Heru Purwanto, SE , bertugas: 

• Penanggung jawab umum 

• Koordinator  kredit uang 

• Pembina organisasi  

2) Bendahara : Sriyadi IM, bertugas: 



• Mengawasi/mengecek pembukuan 

• Arsip keuangan  

• Data-data keuangan 

• Laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban. 

3) Sekertaris I : Bp. Slamet, tugasnya: 

• Urusan bidang organisasi 

• Surat menyurat 

• Mutasi anggota 

• Administrasi  

4) Sekertaris II : Bp. Ngatno, tugasnya: 

• Membantu sekertaris I 

• Notulen rapat 

• Memelihara buku daftar anggota dan pengurus 

• Simpan pinjam 

Tugas dan tanggungjawab pengurus koperasi secara umum, antara lain: 

1) Mengelola koperasi dan usahanya 

2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi. 

3) Menyelenggarakan rapat anggota 

4) Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas 

5) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus. 

 



c. Badan pemeriksa  

Badan pemeriksa adalah badan yang mengawasi pengurus agar 

bekerja sesuai dengan keputusan rapat anggota dan ketentuan-ketentuan 

lain.  

Sedangkan Tugas dan wewenag badan pemeriksa antara lain:  

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan 

koperasi 

2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 

3) Meneliti catatan koperasi yang ada pada Koperasi Ternak Makmur 

4) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga 

5) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 

 

B. Analisis data dan Pembahasannya. 

  Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisa likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas. Dengan analisa tersebut maka penganalisa akan 

mempunyai gambaran tentang keadaan/posisi keuangan koperasi selama 

beberapa periode. Untuk kepentingan tersebut diambil data-data koperasi, 

yaitu laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. 

  Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari Koperasi 

Ternak Makmur Kauman, Karanganyar. Data-data tersebut adalah neraca dan 

laporan laba/rugi, dengan mengambil sample 3 tahun terakhir yaitu mulai 

tahun 2005 s/d 2007. Adapun analisis  data tersebut adalah: 

 



a. Analisis Likuiditas 

 Yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek pada saat 

ditagih. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1) NWC-TA (Modal kerja neto) 

Merupakan perbedaan antara aktiva lancar dengankewajiban 

lancar. Modal kerja neto menunjukan, secara kasar, potensi cadangan 

kas dari perusahaan. Dapat dirumuskan:  

NWC-TA  = 
Aktiva Total

Neto Kerja Modal
 

Perhitungan NWC-TA Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 2005 s/d 

2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005  = %90
 0190.916.35

 7,9175.378.84
=  

 

 Tahun 2006  = %90
8204.801.78

0,9184.047.31
=  

 

 Tahun 2007  = %90
3345.710.45

0,9305.332.60
=  

 

 Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut : 



Tabel VI. 1 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Mdal Krja Neto Total Aktiva NWC-TA 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp175.378.847,9 

Rp184.047.310,9 

Rp305.332.600,9 

Rp 190.916.350 

Rp 204.801.788 

Rp 345.710.453 

90% 

90 % 

90 % 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 dapat 

diperkirakan 90% dari total aktiva bisa dirubah menjadi kas dalam 

waktu pendek setelah dipakai melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Kemudian pada tahun 2006 dan 2007 juga menunjukan kira-kira 90% 

dari total aktiva bisa dirubah menjadi kas dalam waktu yang singkat 

dan pendek setelah dipakai melunasi kewajiban jangka pendeknya.  

2) Current Ratio 

Menunjukkan kemampuan membayar utang dengan aktiva 

lancar perusahaan. Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Current Ratio = 
LancarHutang

LancarAktiva
  

Perhitungan Current Ratio Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 2005 

s/d 2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %0,480.18,14
,112.671.950

0188.050.80
==   

 

Tahun 2006   =    %0,050.15,10
,119.456.427

8203.503.73
==  



Tahun 2007   =   %0,8909,8
,138.419.202

3343.751.80
==  

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

Tabel VI. 2 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 188.050.800 

Rp 203.503.738 

Rp 343.751.803 

Rp 12.671.950,1 

Rp 19.456.427,1  

Rp 38.419.202,1 

1.480,0% 

1.050,0% 

890,0 % 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

 Dari perhitungan di atas terlihat bahwa kemampuan koperasi dalam 

memenuhi seluruh kewajiban lancarnya pada tahun 2005 adalah sebesar 

1.480,0%. Hal ini berarti  bahwa rasio lancar Koperasi Ternak Makmur 

pada tahun 2005 yaitu 1.480,0% lebih besar dari standar normal yang telah 

ditetapkan Koperasi, di mana standar normalnya 125%. Sehingga dalam 

hal ini kinerja keuangan Koperasi Ternak Makmur pada tahun 2005 dapat 

dikatakan baik. Pada tahun 2006 current ratio sebesar 1.050,0%. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio lancar Koperasi Ternak Makmur pada tahun 

2006 lebih besar dari standar normal yang ditetapkan koperasi. Kemudian 

pada tahun 2007 sebesar 890,0%, walaupun mengalami penurunan sebesar 

160,0%, namun rasio lancarnya masih tetap lebih besar dari standar 

normal yang ditetapkan koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan  Koperasi Ternak Makmur dari tahun 2005 s/d 2007 

dikatakan baik.  



4) Quick ratio 

Menunjukan kemampuan untuk membayar kewajiban yang 

harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Dapat 

dirumuskan: 

Quick Ratio = 
LancarHutang

Persediaan-LancarAktiva
 

Perhitungan Quick Ratio Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 2005 

s/d 2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %0,360.16,13
,112.671.950

15.300.000-0188.050.80
==   

 

Tahun 2006   =    %0,8909,8
,119.456.427

29.742.000-8203.503.73
==  

 

Tahun 2007   =   %0,8404,8
,138.419.202

22.550.000-3343.751.80
==  

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 



Tabel VI. 3 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

  Dari perhitungan di atas terlihat bahwa kemampuan koperasi dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya pada tahun 2005 adalah sebesar 

1.360,0%. Hal ini berarti  bahwa rasio lancar Koperasi Ternak Makmur 

pada tahun 2005 yaitu 1.360,0% lebih besar dari standar normal yang telah 

ditetapkan Koperasi, di mana standar normalnya 125%. Sehingga dalam 

hal ini kinerja keuangan Koperasi Ternak Makmur pada tahun 2005 dapat 

dikatakan baik. Pada tahun 2006 Quick ratio sebesar 890%. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio lancar Koperasi Ternak Makmur pada tahun 

2006 lebih besar dari standar normal yang ditetapkan koperasi. Kemudian 

pada tahun 2007 sebesar 840,0%, walaupun mengalami penurunan sebesar 

50,0%, namun rasio lancarnya masih tetap lebih besar dari standar normal 

yang ditetapkan koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan  Koperasi Ternak Makmur dari tahun 2005 s/d 2007 dikatakan 

baik.  

  

 

 

Thn. Aktiva Lancar Persediaan Hutang Lancar Quick 

Ratio 

2005 

2006 

2007 

Rp188.050.800 

Rp203.503.738 

Rp343.751.803 

Rp 15.300.000 

Rp 29.742.000  

Rp 22.550.000 

Rp 12.671.950,1 

Rp 19.456.427,1  

Rp 38.419.202,1  

1.360,0% 

890,0% 

840,0 % 



b. Analisis Leverage (Solvabilitas) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya. Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan 

hutang. Rasio leverage yang digunakan antara lain: 

1) Debt to Equity Rasio (DER) 

Debt to total Equity Rasio atau rasio hutang atas modal, di mana rasio 

ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.  

DER  = 
Sendiri  Modal

Kewajiban  Total
 

Perhitungan DER Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 2005 s/d 2007 

adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %909,0
,998.244.397

,192.671.950
==   

Tahun 2006   =    %808,0
0,9115.345.36

,189.456.427
==  

Tahun 2007   =   %1303,1
0,9147.291.25

2,1198.419.20
==  

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

 

 

 

 



 Tabel VI. 4 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Total Hutang Modal Sendiri DER 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 92.671.950,1 

Rp 89.456.427,1 

Rp198.419.202,1 

Rp 98.244.397,9 

Rp 115.345.360,9  

Rp 147.291.250,9 

90% 

80% 

130 % 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

 Berdasarkan perhitungan tersebut di atas diketahui bahwa kemampuan 

koperasi dalam membayar hutang dengan modal sendiri pada tahun 2005 

sebesar 90%. Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan Koperasi Ternak 

Makmur dapat dikatakan baik karena rasio hutang atas modal lebih kecil 

dari standar normal yang ditetapkan Koperasi, di mana standar normalnya 

adalah 110%. Pada tahun 2006 rasio hutang turun menjadi 80%, di mana 

hutang turun menjadi Rp 89,456,427.1 dan modal naik menjadi Rp 

115,345,360.9. Hal ini juga menunjukkan bahwa rasio hutang atas modal 

lebih kecil dari standar normal, sehingga kinerja keuangan koperasi tahun 

ini dikatakan baik. Pada tahun 2007, hutang naik menjadi Rp 

198,419,202.1, sedangkan modal naik menjadi Rp. 147,291,250.9, 

sehingga rasio hutang juga naik menjadi 130%. Jadi kinerja keuangan 

koperasi tahun 2007 dikatakan memburuk karena rasio hutangnya lebih 

besar dari standar normal yang ditetapkan Koperasi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari tahun 2005 s/d 2007 kinerja keuangan Koperasi 

Ternak Makmur dikatakan kurang baik, karena adanya kenaikan hutang 

yang melebihi standar normal yang terjadi pada tahun 2007. 

 



2) Time Interest Earned 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang juga di 

tambah dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. 

TIE  = 
Bunga

operasi Laba
 

Perhitungan TIE Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 2005 s/d 2007 

adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %303,0
16.002.350

5.341.150
==   

Tahun 2006   =    %707.0
16.000.200

11.374.650
==  

Tahun 2007   =   %808.0
29.809.550

22.385.780
==  

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

 Tabel VI. 5 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Laba Operasi Bunga TIE 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 5.341.150 

Rp 11.374.650 

 Rp22.385.780 

Rp 16.002.350 

Rp 16.000.200 

 Rp 29.809.550 

30% 

70% 

 80 % 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Time Interest Earned  

pada tahun 2005 adalah sebesar 30%, hal ini berarti bahwa setiap rupiah 

bunga kewajiban jangka panjang dijamin oleh keuntungan sebesar Rp. 0,3. 

Kemudian  pada tahun 2006 TIEnya sebesar 70%, yang berarti bahwa 



setiap rupiah bunga kewajiban jangka panjang dijamin oleh keuntungan 

sebesar Rp. 0,7. Pada tahun 2007 berarti bahwa setiap rupiah bunga 

kewajiban jangka panjang dijamin oleh keuntungan sebesar Rp. 0,8. 

3) Rasio hutang 

Perhitungannya berdasarkan atas hutang jangka panjang (termasuk 

kewajiban membayar sewa guna atau leasing). 

Rasio Hutang  = 
sndiri mdalgHut.jk.pnj

gn sewagHut.jk.pnj

+

+
 

Perhitungan Rasio Hutang Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 2005 

s/d 2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %404.0
,998.244.397080.000.000

080.000.000
==

++

+
  

Tahun 2006   =    %404,0
0,9115.345.36070.000.000

070.000.000
==

++

+
 

Tahun 2007   =   %505,0
0,9147.291.2500160.000.00

00160.000.00
==

++

+
 

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

 Tabel VI. 6 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Hut.jk.pjg+Sewa 

guna 

Hut.jk.pjg+Modal 

Sendiri 

Rasio 

hutang 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 80.000.000  

Rp 70.000.000 

    Rp160.000.000 

Rp 178.244.397,9 

Rp 185.345.360,9 

 Rp 307.290.250,9 

40% 

40% 

50 % 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 



Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio hutang 

koperasi Ternak Makmur Kauman pada tahun 2005 sebesar 40%, 

kemudian pada tahun 2006 sebesar 40%, dan pada tahun 2007 sebesar 

50%. 

 

c. Analisis Profitabilitas 

Yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan 

adalah: 

1) Rentabilitas Ekonomi 

Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh 

laba dari operasi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin 

baik pula kemampuan perusahaan dalam mencetak laba dengan 

menggunakan aktiva yang dimilikinya, demikian pula sebaliknya. 

Rentabilitas Ekonomi  = %100
aktiva rata)-(rata

Operasi Laba
×  

Perhitungan Rentabilitas Ekonomi Koperasi Ternak Makmur dari  

tahun 2005 s/d 2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %8,2%100
0190.916.35

5.341.150
=×   

Tahun 2006   =    %6,5%100
8204.801.78

11.374.650
=×  

Tahun 2007   =   %8,5%100
3385.710.45

22.385.780
=×  

 



Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

 Tabel VI. 7 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Laba Operasi Rata-rata Aktiva RE 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 5.341.150 

Rp 11.374.650 

 Rp22.385.780 

Rp 190.916.350 

Rp 204.801.788 

 Rp 385.710.453 

2,8% 

5,6% 

5,8% 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa rentabilitas ekonomi 

pada tahun 2005 sebesar 2,8%, pada tahun 2006 sebesar 5,6% dan sebesar 

5,8% pada tahun 2007. Hal ini berarti kemampuan koperasi dalam 

mencetak laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki baik, disebabkan 

karena rasionya setiap tahun mengalami kenaikan. 

2) Return On Equity 

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham 

biasa.  

Return On Equity  = %100
sendiri rata)modal-(rata

pajaksetelah  Laba
×  

Perhitungan Return On Equity Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 

2005 s/d 2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %4,5%100
,998.244.397

5.341.150
=×   

Tahun 2006   =    %9,9%100
0,9115.345.36

11.374.650
=×  



Tahun 2007   =   %2,15%100
0,9147.291.25

22.385.780
=×  

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

 Tabel VI. 8 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Laba stelah pjk Rata-rata Modal 

Sendiri 

ROE 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 5.341.150 

Rp 11.374.650 

  Rp22.385.780 

Rp 98.244.397,9 

Rp 115.345.360,9 

 Rp 147.291.250,9 

5,4% 

9,9% 

15,2% 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa ROE pada tahun 2005 

sebesar 5,4%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp. 1,- modal sendiri 

menghasilkan keuntungan bersih Rp. 0,054 yang ter sedia untuk pemegang 

saham preferen dan saham biasa. Kemudian pada tahun 2006 sebesar 9,9% 

dan pada tahun 2007 sebesar 15,2%. 

3) Return On Investment 

Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh 

dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

Return On Investment  = %100
aanrata)kekay-(rata

PajakSetelah  Laba
×  

Perhitungan Return On Investment Koperasi Ternak Makmur dari  

tahun 2005 s/d 2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %4,5%100
,998.244.397

5.341.150
=×   



Tahun 2006   =    %9,9%100
0,9115.345.36

11.374.650
=×  

Tahun 2007   =   %2,15%100
0,9147.291.25

22.385.780
=×  

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

 Tabel VI. 9 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Laba stelah pjk Rata-rata aktiva ROI 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 5.341.150 

Rp 11.374.650 

  Rp22.385.780 

Rp 98.244.397,9 

Rp 115.345.360,9 

 Rp 147.291.250,9  

5,4% 

9,9% 

15,2%  

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Return On Investment 

pada tahun 2005 sebesar 5,4%. Hal ini berarti bahwa setiap satu rupiah 

aktiva menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,054. Pada tahun 

2006 ROI sebesar 9,9%, yang berarti bahwa setiap satu rupiah aktiva 

menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,099, kemudian pada tahun 

2007 berarti bahwa setiap satu rupiah aktiva menghasilkan keuntungan 

bersih Rp. 0,152.  

4) Profit Margin 

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa 

diperoleh dari setiap rupiah penjualan. 

Profit Margin  = %100
Penjualan

Operasi Laba
×  



Perhitungan Profit Margin Koperasi Ternak Makmur dari  tahun 2005 

s/d 2007 adalah sebagai berikut: 

Tahun 2005   =   %0,9%100
59.614.691

5.341.150
=×   

Tahun 2006   =    %0,17%100
66.775.603

11.374.650
=×  

Tahun 2007   =   %4,20%100
0109.981.78

22.385.780
=×  

 

Setelah dilakukan perhitungan tersebut di atas maka hasil perhitungan 

tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut :  

 Tabel VI. 10 

Koperasi Ternak Makmur 

Tahun 2005-2007 

No Tahun Laba Operasi Penjualan Profit Margin 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

Rp 5.341.150 

Rp 11.374.650 

  Rp22.385.780 

Rp 59.614.691 

Rp 66.775.603 

Rp 109.981.780 

9,0% 

17,0% 

20,4% 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Profit Margin pada tahun 

2005 adalah sebesar 9,0%. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah penjualan 

memberikan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,090. Pada tahun 2006 

diperoleh Profit Margin sebesar 17,0%, hal ini berarti setiap rupiah 

penjualan memberikan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,017, dan pada 

tahun 2007 sebesar 20,4% yang berarti bahwa setiap rupiah penjualan 

memberikan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,204. 

  

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis rasio terhadap neraca dan laporan laba rugi 

koperasi Ternak Makmur dari tahun 2005 s/d 2007 maka diperoleh hasil akhir 

yang disajikan dalam  tabel sebagai berikut: 

Tabel V. 1 

Hasil Perhitungan Rasio 

Koperasi Ternak Makmur Desa Karanganyar 

Tahun 2005 s/d 2007 

 

Analisis Rasio 2005 2006 2007 

1. RasioLikuiditas 

a. NWC-TA 

b. Current Ratio 

c. Quick Ratio  

2. Ratio Leverage 

a. Rasio Hutang 

b. Debt to Equity Ratio 

c. TIE 

3. Rasio Profitabilitas 

a. Rentabilitas Ekonomi 

b. Return on equity 

c. Return On Investment 

d. Profit Margin 

 

90% 

1.480,0% 

1.360,0% 

 

40% 

90% 

30% 

 

2,8% 

5,4% 

5,4% 

9,0% 

 

90% 

1.050,0% 

890,0% 

 

40% 

80% 

70% 

 

5,6% 

9,9% 

9,9% 

17,0% 

 

90% 

890,0% 

840,0% 

 

50% 

130% 

80% 

 

5,8% 

15,2% 

15,2% 

20,4% 

Sumber : Koperasi Ternak Makmur Kauman, Desa:karanganyar. 

 

Dari seluruh hasil perhitungan yang ada dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kinerja keuangan Koperasi Ternak Makmur bila dilihat dari rasio 

likuiditas sudah baik, walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, 

tetapi koperasi tetap dapat dikatakan baik karena masih melebihi standar 

normal yang telah ditetapkan koperasi di mana standar normalnya adalah 



125%. Dengan demikian koperasi Ternak Makmur bisa dikatakan selalu dapat 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo. 

Sedangkan dari rasio Solvabilitas kinerja keuangan koperasi Ternak 

Makmur dalam memenuhi kewajibannya dinilai sudah baik, karena rasio 

hutang lebih kecil dari pada rasio lancarnya dan rasio hutang tidak melebihi 

standar normal koperasi, dimana standar normal koperasi tersebut adalah 

110%.  

Kinerja keuangan koperasi dalam perhitungan rasio profitabilitas 

menunjukan bahwa laba yang diperoleh dapat dikatakan baik, karena terus 

mengalami peningkatan, jadi bisa dikatakan kinerja keuangan semakin 

membaik.  

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian masih 

banyak kekurangan atau keterbatasan. Adapun keterbatasan  tersebut antara 

lain: 

1. penelitian ini hanya dilakukan diKoperasi Ternak Makmur yang terletak di 

kauman, desa karanganyar saja tanpa membandingkan dengan koperasi 

lain atau tanpa membandingkan rasio rata-rata industrinya. 

2. dalam penelitian ini data yang dipergunakan hanyalah laporan keuangan 

yang berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi selama tiga periode yaitu dari 

tahun 2005 sampai dengan 2007. 



3. penelitian hanya menggunakan tiga analisa, yaitu rasio Likuiditas, 

Solvabilitas dan Rentabilitas. 

  

C. Saran-saran 

Berdasarkan atas kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis diatas 

akhirnya penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai sumbangan 

pemikiran yang nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan koperasi 

Ternak Makmur dan penelitian yang akan datang dalam memperbaiki dan 

meningkatkan usahanya, yaitu: 

a. Bagi Koperasi 

� Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, maka 

hendaknya dapat menjadi tulang punggung perekonomian rakyat dan 

sekaligus proaktif dalam meningkatkan kehidupan dan taraf hidup 

anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan lebih 

mengembangkan dan memperluas kegiatan usahanya. 

� Menggunakan hutang atau pinjaman dengan lebih efisien untuk 

mengelola kegiatan usaha serta dapat memilih dan menyeleksi usaha 

yang lebih mampu meningkatkan laba. 

� Perlu diadakan perbaikan dibidang perkreditan. Lebih selektif dalam 

melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam penggunaan kredit agar 

sesuai dengan apa yang menjadi sasaran pemberian kredit 

tersebut.upaya lain untuk mempercepat pengumpulan piutang, 



misalnya dengan memberikan potongan bila pembayaran piutang 

dilakukan sebelum jatuh tempo. 

� Dalam meningkatkan produktifitas usahanya maka perlu ditingkatkan 

efisiensi didalam penggunaan dananya agar tercapai tingkat 

profitabilitas yang tinggi. 

b. Bagi Penelitian yang akan datang 

� Di dalam penelitian ini cuma terdapat satu obyek penelitian saja, untuk 

penelitian yang akan datang diharapkan meneliti lebih dari satu 

koperasi sebagai pembanding. 

� Laporan keuangan yang di gunakan dalam penelitian ini hanya Neraca 

dan Laporan Laba rugi tahun 2005 s/d 2007 atau selama tiga periode, 

diharapkan bagi penelitian mendatang dapat menggunakan periode 

waktu yang lebih dari tiga tahun, bisa lima atau enam tahun. Serta  
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