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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian  Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama 

berdasarkan asas-asas  kekeluargaan dan koperasi  adalah suatu bangunan 

usaha  sesuai  dengan  susunan  perekonomian  yang  dimaksud  itu. 

Perekonomian  Indonesia  yang  berdasar  atas  azas  demokrasi  ekonomi 

bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Oleh 

karena itu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas  azas  kekeluargaan.  Bentuk yang  sesuai  itu  adalah  koperasi  sebagai 

lembaga  kerakyatan  yang  bersifat  sosial.  Koperasi  merupakan  peranan 

yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia sehingga pemerintah 

memberi  peluang  yang  cukup  besar  kepada  pihak  swasta  untuk 

terbentuknya koperasi-koperasi baru.

Dalam kegiatan usahanya, koperasi mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  langhkah-langkah 

manajemen yang tepat salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan. 

Dalam pengambilan keputusan ini pihak manajemen dapat memanfaatkan 

laporan  keuangan  perusahaan  yang  selanjutnya  dilakukan  evaluasi  dan 



analisa.

Laporan  keuangan  adalah  instrumen  yang  tepat  untuk  dijadikan 

bahan  analisa  kinerja  koperasi  dari  tahun  ke  tahun  berikutnya,  karena 

didalam laporan keuangan terdapat informasi yang penting seperti sumber 

daya  perusahaan,  kewajiban  atau  hutang  dan  kekayaan  pemilik.  Dalam 

laporan keuangan juga mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai selama 

satu  periode  tertentu.  Dalam mengadakan  analisa  dan  evaluasi  terhadap 

laporan keuangan akan dapat diketahui keadaan keuangan perusahaan juga 

perkembangan  keuangannya.  Disamping  itu  juga  dapat  diketahui 

kelemahan-kelemahan yang masih ada.

Analisa  laporan  keuangan dalam banyak  hal  mampu  menyajikan 

indikator-indikator  yang  penting  dalam  keadaan  keuangan  perusahaan, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Dalam hal ini produk keputusan yang diambil  dan dihasilkan 

akan tepat pada sasaran yang pada akhirnya akan membawa koperasi pada 

tujuan yang hendak dicapai. Pada garis besarnya analisa laporan keuangan 

dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu atau rasio-rasio tertentu dapat 

digunakan sebagai dasar penilaian kinerja sebuah koperasi.

Keberhasilan  koperasi  dalam mencapai  tujuannya tergantung dari 

aktivitas dari para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja 

samanya,  memiliki  kegairahan  kerja  dan  mentaati  ketentuan  serta  garis-

garis  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  rapat  anggota.  Dengan 

demikian usaha meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas 



mereka sendiri.

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk 

membahas masalah tersebut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang 

berjudul:  ”ANALISIS  LAPORAN  KEUANGAN  SEBAGAI  ALAT 

UNTUK  MENGEVALUASI  KINERJA  PERUSAHAAN  (  STUDI 

KASUS PADA KPRI GURU SUKODONO SRAGEN )”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah: 

Apakah kinerja keuangan pada KPRI “Guru Sukodono” telah efisien bila 

ditinjau dari rasio keuangan selama tahun 2002-2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan  pada  KPRI  “Guru  Sukodono”  berdasarkan  analisis  rasio 

likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. 

D. Manfaat Penelitian

a.   Manfaat Teoritis

Dengan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan 

perbandingan antara teori dengan praktek.

b.   Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan koperasi untuk 



mengetahui kinerja keuangan koperasi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi atas 5 bab pembahasan, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan  tentang  latar  belakang  masalah,  perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

Berisi  tentang  penjelasan  dan  beberapa  teori  yang  dijadikan 

dasar  meliputi  pengertian  manajemen  keuangan,  pengertian 

kinerja  keuangan  dan  laporan  keuangan,  fungsi  laporan 

keuangan,  tujuan  laporan  keuangan,  sifat  laporan  keuangan, 

bentuk laporan keuangan, analisis laporan keuangan, alat yang 

digunakan  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  dan  hasil 

penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi  tentang  penjelasan  dari  kerangka  pemikiran,  hipotesa, 

data dan sumber data,  metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Meliputi penjelasan gambaran umum perusahaan, analisis data, 

dan pembahasannya.




