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BAB I 

PENDAHULUHAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun suatu lembaga 

selalu memerlukan dana. Koperasi yang merupakan salah satu bentuk lembaga 

yang bergerak dalam dunia usaha juga tidak terlepas dari kebutuhan dana, baik 

untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk membiayai 

investasi jangka panjangnya.  

Setiap koperasi selalu mempunyai laporan keuangan sebagai 

pengaturan dalam mengalokasikan dana yang dimiliki. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam neraca dan laporan rugi laba. Neraca adalah laporan keuangan 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada 

periode tertentu.  

Dalam analisa kinerja laporan tidak terlepas dari  laporan keuangan 

tersebut, karena didalam neraca terdiri atas aktiva yang mencerminkan hasil 

keputusan investasi dan pasiva  yang mencerminkan keputusan pendanaan. 

Kinerja laporan keuangan yang  dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan 

koperasi adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca,perhitungan laba -

rugi ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan 

keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat 

diukur dengan nillai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir 

pun disajikan dalam nilai uang.      
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Transaksi yang tidak dapat dicatat dengan nilai unag,tidak akan terlihat 

dalam laporan keuangan.karena itu,hal-hal yang belum terjadi dan masih 

berupa potensi,tidak tercatat dalam laporan keuangan.tetapi guna melengkapi 

analisis untuk proyeksi masa depan koperasi,informasi kualitatif dan 

informasi- informasi lain yang sejenis perlu ditambahkan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 3) tujuan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut           

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta  

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan disusun umtuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 

sebagai besar pemakainya,yang secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian masa lalu. 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajenem atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya.     

Dalam laporan keuangan perkomponen, perhitungan prosentase tiap-tiap pos 

maupun kelompok pos tersebut berada. Padahal untuk pemenuhan kebutuhan 

informasi tidak dapat dibatasi dengan pengelompokkan semacam itu. Untuk 

memenuhi kebutuhan informasi tersebut digunakan analisis pembandingan 

antar laporan yang disebut analisis ratio  keuangan. (Agnes, 2001 : 2). 

Rasio-rasio yang biasa digunakan untuk mengukur posisi keuangan maupun hasil 

usaha yang dicapai perusahaan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu rasio 
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likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas (Handoyo, 1997: 30). Berdasarkan 

pentingnya kinerja keuangan yang menjadi tolak ukur kesuksesan koperasi maka 

diperlukan sebuah analisis keuangan yang tepat, agar dapat dicapai keseimbangan 

antara pemasukan dengan pengeluaran secara selektif. Mengingat pentingnya kinerja 

keuangan menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti tentang kinerja keuangan. 

Maka dengan demikian penulis memutuskan mengambil judul yaitu “Analisis 

Kinerja  Keuangan Pada KOPMA UMS Di Tinjau Dari Likuiditas, Solvabilitas 

Dan Profitabilitas 

 

B. Perumusan Masalah  

Koperasi perlu melakukan analisis kinerja keuangan agar dapat 

mengetahui kondisi keuanganya. Alat yang gunakan untuk menganalisis 

keuangan di kopma UMS adalah dengan menggunakan laporan keuangan, 

yang terdiri dari neraca, laporan rugi-laba. Dengan demikian dapat diketahui 

kondisi keuangan koperasi. Keputusan yang rasional dapat dibuat berdasarkan 

dengan bantuan alat-alat analisis keuangan. Analisisi keuangan dapat 

dilakukan baik oleh pihak eksternal maupun pihak koperasi sendiri. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka perumusan masalah yang diajukan 

oleh penulis adalah : ”Apakah kinerja keuangan kopma UMS selama tiga 

tahun, yaitu tahun 2005 - 2007 sudah baik, bila ditinjau dari tingkat rasio 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan kopma UMS selama tiga tahun yaitu 

tahun 2005 - 2007 ditinjau dari metode likuiditas  

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan kopma UMS selama tiga tahun yaitu 

tahun 2005 - 2007 ditinjau dari metode solvabilitas,  

3. Untuk menganalisis kinerja keuangan kopma UMS selama tiga tahun yaitu 

tahun 2005 - 2007 ditinjau dari metode profitabilitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian, penulis mendapat gambaran terperinci tentang 

kinerja keuangan pada Kopma UMS. 

2. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau 

acuan bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian dengan topik yang 

sama. 

3. Bagi koperasi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan pengurus koperasi dalam menentukan kebijaksanaan 

dibidang keuangan. 
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E.  Sistematika Skripsi  

Untuk memperolehkan gambaran permulaan  terhadap hasil skripsi ini, maka 

diperlukan  sistematika skripsi  yakin sebagai berikut : 

BAB   I    PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumasan masalah,    

tujuan  penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.       

BAB  II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi tinjauan umum tentang koperasi,pergertiaan   

koperasi,  tujuan  dan  sasaran  koperasi,  fungsi  kopersai , laporan 

keuangan, pergertian  laporan  keuangan, bentuk–bentuk laporan  

keuangan, kinerja keuangan, pengertian kinerja keuangan, fungsi kinerja 

keuangan,rasio keuangan, penelitian Terdahulu. 

BAB   III  METODOLOGI  PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang terdiri dari kerangka 

pemikiran, hipotesis, data, dan sumber data, serta analisa data.    

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan gambaran umum koperasi yaitu sejarah dan 

perkembangan kopma di UMS, Struktur organisasi kopma UMS, serta 

hasil analisa mengenai kinerja keuangan kopma metode rasio 

likuiditas, solvabititas,  profitabilitas. 
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BAB V    PENUTUPAN  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang  berkaitan dengan 

materi pembahsan  pada  penelitian  ini.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




