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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Analisis laporan keuangan sangat berhubungan erat dengan bidang 

akuntansi. Kegiatan akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan, 

penggolongan, penganalisaan, dan penyajian dengan cara tertentu dari 

transaksi keuangan dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk menafsirkan 

hasil kegiatan operasinya. Akuntansi dikatakan sebagai suatu kegiatan 

pencatatan mengingat setiap kejadian finansial yang ada dicatat dalam buku, 

sehingga setiap kejadian dapat diketahui dengan cepat sesuai dengan sifatnya. 

Dalam hal ini, akuntansi dalam suatu koperasi merupakan hal yang sangat 

penting dalam proses pengelolaan keuangan dan tentunya wajib dilaksanakan.  

Di era globalisasi ini, menuntut seluruh elemen masyarakat baik 

perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, maupun koperasi selalu siap dan 

waspada dalam menghadapi permasalahan bangsa yang semakin kompleks. 

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan kegiatan – 

kegiatannya kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.  

Secara umum laporan keuangan koperasi meliputi neraca, 

perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan 

laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan. 

Dengan melihat laporan keuangan yang telah disusun maka dapat diketahui 



apakah sebuah koperasi telah dijalankan secara profesional atau belum. Untuk 

itu analisis terhadap laporan keuangan perlu dilakukan agar dapat mengetahui 

perkembangan pada koperasi tersebut mengalami kenaikan atau kemunduran. 

Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi untuk mengambil 

keputusan yang tepat dalam mengarahkan tujuan dimasa yang akan datang 

sehingga perkembangan koperasi secara signifikan dapat dirasakan.  

Menurut  Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 peran koperasi 

selain sebagai gerakan ekonomi rakyat juga sebagai badan usaha yang 

berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju. Dengan memperhatikan 

peranan tersebut maka untuk mewujudkannya maka koperasi perlu dikelola 

secara efektif dan efisien sehingga mempunyai kemampuan yang handal untuk 

mewujudkan cita-cita koperasi.  

Untuk memenuhi prinsip ekonomi perusahaan dan pengelolaan yang 

efektif dan efisien sudah selayaknya Koperasi Mahasiswa menetapkan target 

efisiensi dan tingkat kemampuan kegiatan usaha yang optimal atas modal 

usahanya. Rentabilitas ekonomi dapat dipakai sebagai tolok ukur penilaian 

efisiensi suatu badan usaha dengan jalan membandingkan rentabilitas industri. 

Tingkat kemampuan kegiatan usaha tolok ukurnya dapat diukur melalui tinggi 

rendahnya likuiditas dan solvabilitas, dengan jalan membandingkan likuiditas 

dan solvabilitas suatu Koperasi Mahasiswa dengan rasio industri.  

Long dan Evenhouse (1980) mengemukakan bahwa faktor-faktor 

penyebab kesulitan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : 

kondisi ekonomi secara makro, kebijakan industri dan finansial, dan perilaku 



debitur dan kreditur. Foster (1986) menyebutkan paling tidak ada empat 

analisis untuk memprediksi indikator kesulitan keuangan yaitu : analisis cash 

flow, analisis strategi perusahaan, analisis laporan keuangan, dan analisis 

variabel eksternal.  

Analisa terhadap laporan keuangan pada hakekatnya adalah untuk 

mengadakan penilaian atas keadaan keuangan dan potensi atau kemajuan 

suatu perusahaan atau lembaga dengan mempelajari angka-angka yang 

terdapat dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau lembaga 

tersebut. Analisa laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan 

kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan hasil 

usaha dan kemajuan memuaskan atau tidak memuaskan.  

Analisis laporan keuangan pada hakekatnya adalah untuk 

mengadakan penilaian tentang perkembangan usaha dan kinerja keuangan 

koperasi mahasiswa memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan 

dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan 

bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui 

arah perkembangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik 

untuk mengemukakan judul “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Evaluasi 

Kinerja Keuangan Pada Koperasi Mahasiswa Anggota Forum Komunikasi 

Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI)”.  

 

 

 



B. Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas serta berdasarkan 

penelitian terdahulu maka permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini adalah “Apakah Kinerja Keuangan Koperasi Mahasiswa di wilayah 

Surakarta dan Yogyakarta Anggota dari FKKMI telah menunjukkan kinerja 

yang baik ?”.  

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat luasnya ruang lingkup obyek penelitian yang akan 

dilakukan dan terbatasnya kemampuan penulis dalam penelitian ini maka 

penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada Koperasi Mahasiswa 

anggota FKKMI di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan laporan 

keuangan yang akan dianalisis dalam penelitian ini difokuskan pada laporan 

laba/rugi dan neraca dari tahun 2005 – 2007.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan 

Koperasi Mahasiswa di wilayah Surakarta dan Yogyakarta yaitu dengan 

menganalisis laporan keuangan khususnya pada laporan laba/rugi dan neraca 

Koperasi Mahasiswa anggota FKKMI.  

 

 

 



E. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian yang telah dilakukan diharapkan memiliki 

kemanfaatan yang signifikan baik bagi penulis itu sendiri maupun pihak -

pihak yang memiliki orientasi dalam hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, 

penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat yaitu :  

1. Bagi Koperasi Mahasiswa yang menjadi obyek dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam 

kebijaksanaan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.  

2. Bagi pihak lain, diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dan masukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.  

3. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu pengetahuan secara teoritis kedalam 

praktik yang sesungguhnya. 

 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian akuntansi, 

pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, penyajian 

laporan keuangan, ruang lingkup analisis laporan keuangan, tujuan 

analisis dan rumusan hipotesis.  



BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, data dan 

analisis data, dan kaitannya dengan kinerja keuangan serta 

pembahasan hipotesis.  

BAB V   : PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai isi dan seluruh 

pembahasan beserta sarannya.  

 

 


