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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas-asas kekeluargaan.  Pembangunan perekonomian nasional 

bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia 

melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim 

pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis 

dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang merata, sesuai dengan perkembangan 

perekonomian. Pemerataan dan pertumbuhan adalah unsur-unsur mutlak 

dari perkembangan ekonomi dan harus merupakan sasaran kembar dari 

koperasi dalam melaksanakan fungsi sosial-ekonominya apalagi sebagai 

sokoguru perekonomian nasional. Dalam hal ini koperasi merupakan salah 

satu cara yang tepat untuk mewujudkannya, di mana koperasi yang dalam 

hal ini adalah KUD, merupakan bagian struktural dari sistem yang berlaku 

yang dalam waktu relatif pendek mampu menggantikan dan menjadi 

pelopor dalam berbagai kegiatan di masyarakat.  
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Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1978 

bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk 

peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, dan pembagian 

pendapatan yang adil serta merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan 

peran serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi 

diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas 

swadaya gotong royong serta dapat memetik dan menikmati hasil 

pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (KUD) secara terus 

menerus perlu diperkokoh, dikembangkan, dan dimampukan sehingga 

BUUD/KUD tersebut benar-benar dapat menjadi wadah utama kegiatan 

ekonomi pedesaan yang dimiliki dan diatur oleh seluruh warga desa 

sendiri untuk keperluan mereka dan pembangunan pedesaan.  

Koperasi berusaha menentukan skala usaha yang tepat, guna 

mempercepat proses pengembangan koperasi/KUD dan sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan. Koperasi/KUD merupakan usaha ekonomi 

yang lincah, dapat bekerja sama dengan lembaga- lembaga lainnya, 

koperasi merupakan kesatuan usaha yang memiliki sarana-sarana untuk 

menggerakkan unsur-unsur intern dan ekstern dari kesatuan usaha yang 

meliputi wilayah unit desa, bidang usaha, volume usaha, organisasi dan 

manajemen, permodalan dan faktor lingkungan. Secara lebih mendalam, 

koperasi secara umum bisa diartikan sebagai perkumpulan orang yang 

secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan 
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kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan 

yang dikelola secara demokratis. 

Berhasil dan tidaknya koperasi sangat berpengaruh terhadap 

anggotanya, sehingga koperasi dituntut untuk berusaha semaksimal 

mungkin dalam mengelolanya, khususnya dalam segi keuangan yaitu 

bagaimana menyusun laporan keuangannya. Laporan keungan sendiri 

terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Melalui laporan keungan tersebut, 

dapat diketahui sejauh mana potensi prestasi dan kondisi keuangan yang 

dimiliki koperasi tersebut. 

Maka dari itu dalam rangka pengembangan KUD, diadakan 

pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan 

teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, 

untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka monitoring 

perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin guna 

mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan 

pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera 

diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan 

dalam banyak hal mampu menyajikan komponen-komponen yang penting 

dalam keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai 

alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat 
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memberikan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil 

yang dicapai oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Girimargo dalam periode 

tertentu. 

Maka dari itu untuk bisa mengetahui kinerja keuangan dalam 

sebuah koperasi, yang dalam ini dikhususkan pada Koperasi Unit Desa, 

maka penulis mengambil judul yang sesuai yaitu : ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN KUD GIRIMARGO KECAMATAN MIRI 

KABUPATEN SRAGEN. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mencoba merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan penelitian 

ini adalah: “Sehatkah kondisi kinerja keuangan KUD Girimargo 

Kecamatan Miri Kabupaten Sragen ditinjau dari segi likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas dan segi aktivitasnya ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada KUD Girimargo Kecamatan Miri 

Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 

“Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris bahwa 

dilihat dari segi rasio keuangan, KUD Girimargo dapat dikatakan sehat 

atau tidak sehat”. 
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D. Pembatasan Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

KUD Girimargo, akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa keterbatasan 

dalam melakukan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah: 

1. Data laporan keuangan yang digunakan dalam skripsi adalah laporan 

keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 untuk KUD 

Girimargo. 

2. Analisis rasio yang digunakan dalam skripsi ini adalah rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan pertimbangan ada beberapa kegunaan dari penelitian ini 

yaitu : 

1. Hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai masukan bagi KUD Girimargo 

pada umumnya dan sebagai kajian dalam penetapan kebijaksanaan 

untuk periode berikutnya. 

2. Hasil penelitian ini bisa menunjukkan secara rinci kinerja keuangan 

KUD sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian 

lainnya yang meneliti masalah serupa. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab pertama ini berisikan pokok-pokok masalah 

yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan secara singkat teori yang melandasi 

pembahasan secara detail dan dipergunakan sebagai dasar 

untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari koperasi 

yaitu tentang pengertian koperasi, tujuan dan 

pengembangan koperasi, hal-hal tentang laporan keuangan 

analisis laporan keuangan dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ketiga ini diuraikan tentang kerangka pemikiran, 

hipotesis, sumber dan teknik pengumpulan data, dan 

metode penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ke empat ini berisikan uraian mengenai sejarah 

singkat dan gambaran umum KUD Girimargo, analisis data 

dan pembahasan serta hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang mungkin 

bermanfaat bagi KUD serta bagi pembaca. 


