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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan 

pancasila dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 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 dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sampai saat ini koperasi 

menduduki tempat yang penting dalam sistem perekonomian karena terbukti 

telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi. 

Sebagai salah satu badan usaha, koperasi sesuai dengan UU no. 25 tahun 

1992   yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut perlu diadakan perbaikan dan penataan kembali 



kinerja keuangan koperasi yang dimaksudkan untuk menjadikan koperasi dapat 

benar-benar berfungsi maksimal bagi anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

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, diadakanlah analisis mengenai faktor-faktor yang mendukung 

pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat dari interprestasi atau 

analisis laporan keuangannya, yang terdiri dari 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 segera dipenuhi dan sebaliknya tidak 

likuid apabila tidak mempunyai aktiva lancar yang cukup besar untuk 

membayar hutang-hutangnya yang segera 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 efisinsi penggunakan modal dalam 

memperoleh laba. 

Dengan diketahuinya analisis ratio likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja 



keuangan koperasi tersebut menglami rugi atau laba, yang nantinya bagi 

koperasi digunakan sebagai pedoman dalam memberikan jumlah besar kecilnya 

kinerja kepada anggotanya dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Untuk itu 

koperasi memerlukan modal besar yang diperoleh dari simpanan anggotanya, 

pinjaman dari bank dan sumber-sumber lainnya. Selain itu adanya 

perkembangan tersebut diperlukan pula tenaga perkoperasian yang profesional, 

penambahan usaha dan pola operasional koperasi serta pola fikir dan sikap yang 

lebih bertanggungjawab dalam memajukan kesejahteraan ekonomi 

anggotannya. 

Sehubungan dengan pentingnya analisis rasio untuk mengetahui kinerja 

keuangan pada suatu badan usaha, maka peneliti mengambil judul “ Analisis 

Kinerja Keuangan pada KPRI Rasa Tunggal  di Kecamatan Banjarsari “. 

 

B. Perumusan Masalah 

Kinerja keuangan perusahaan itu dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdiri dari neraca, dan laporan rugi/laba, yang merupakan 

laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan yang terdiri dari asset, 

hutang, modal dan hasil usaha.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk mengetahui 

kinerja keuangan pada KPRI  Rasa Tunggal digunakanlah analisis rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Jadi perumusan masalahnya 



yaitu ” Bagaimana kinerja keuangan pada KPRI Rasa Tunggal berdasarkan 

analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan KPRI 

Rasa Tunggal pada tahun 2005-2007 berdasarkan analisis rasio likuiditas, 

solvabilitas dan rentabilitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi 

perusahaan maupun pihak lain, yaitu: 

1. Bagi perusahaan, yaitu skripsi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam mengambil alternative keputusan dan perumusan kebijaksanaan 

dalam kegiatan operasional demi kelancaran dan kelangsungan hidup 

perusahaan serta sebagai dasar penilaian efisiensi penggunaan dana selama 

ini. 

2. Bagi penulis, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan 

perusahaan dengan menerapkan teori kuliah kedalam dunia usaha yang 

sebenarnya. 

3. Bagi peneliti lain, digunakan sebagai reverensi dan pembanding jika peneliti 

lain akan membuat skripsi dengan judul yang sama atau menyerupai.  



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 berisi tentang pengertian umum perkoperasian yang meliputi 

arti koperasi, landasan, asas dan tujuan koperasi serta prinsip, fungsi 

dan peran koperasi. Kemudian akan dibahas tentang laporan 

keuangan yang meliputi pengertian, tujuan, bentuk-bentuk laporan 

keuangan, arti penting laporan keuangan dan akan dibahas mengenai 

analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas 

dan rentabilitas. Serta preview penelitian terdahulu dan perbedaan 

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini terdiri dari kerangka teoritis, hipotesa, data dan sumber data 

serta rencana analisa yang digunakan. 

BAB IV Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

Bab ini mengemukakan gambaran umum tentang PKP-RI kecamatan 

banjarsari, data dan analisis data yang terdiri dari rasio likuiditas, 



solvabilitas dan rentabilitas serta menhubungkan hasil penelitian 

sekarang dengan penelitian terdahulu. 

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan 

saran yang menyajikan usulan sehubungan dengan masalah yang 

dianalisa, serta keterbatasan penulis dalam penyusunan skripsi. 

 


