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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum 

dengan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang berorientasi 

menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan 

kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam 

upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan demokrasi 

ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Koperasi seba gai salah satu badan usaha koperasi yang ekonominya 

diwarisi dengan kerja sama yang bersifat kekeluargaan dalam pengelolaan 

usaha membutuhkan dana dan manajemen yang efisien dan efektif agar dapat 

mencapai tujuan. 

Jika koperasi tersebut ingin berkembang dalam menjalankan usahanya, 

maka diperlukan suatu cara untuk meraih keberhasilan seperti yang 

diharapkan. Untuk mengelola koperasi yang baik diperlukan suatu manajemen 

yang baik, rapi dan sehat di bidang-bidang personalia, pemasaran dan dalam 

bidang keuangan (financial). 

Fungsi keuangan ini tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi 

lainya didalam koperasi. Kegagalan untuk memperoleh dana dapat 

menghambat usaha pertokoan yang selanjutnya akan mengurangi tingkat 
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pendaptan. Didalam bagian keuangan diharapkan dapat mengetahui beberapa 

dana yang diperlukan, dan sumber dana diperoleh dan bagaimana 

mengalokasikan dana yang diperoleh secara efektif dan efisien. 

Kondisi keuangan suatu koperasi dapat dilihat dari laporan keungan 

koperasi yang biasanya tertuang dalam laporan Rapat Akhir Tahun (RAT). 

Dapat melihat laporan keungan dalam RAT selama beberapa tahun dapat 

diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan serta kuntungan-keuntungan 

yang diperoleh. Laporan keungan koperasi ini biasanya terdiri dari neraca, 

laporan laba-rugi dan laporan laba yang ditahan. Dengan mengadakan analisa 

neraca dapat diperoleh gambaran tentang posisi keungan, sedangkan analisa 

laporan laba-rugi akan memberikan gambaran tentang perkembangan usaha 

perusahaan.  

Analisis laporan keungan khusus memberikan perhatian pada 

perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, 

sekarang dan memproyeksikan hasil yang akan datang. Salah satu teknik 

analisis laporan keungan adalah analisis rasio. Analisis rasio digunakan untuk 

mengukur keuangan dan kelemahan yang dihadapi koperasi di bibang 

keungan.  

Analisis rasio yang digunakan adalah analisis likuiditas, solvabilitas 

dan rentabilitas. Laba yang besar belum tentu menunjukkan bahwa sebuah 

koperasi telah maju, tetapi juga harus ada keseimbangan antara likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas. Maslah likuiditas berhubungan dengan 
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kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus 

segera dipenuhi. Solvabilitas merupakan kemampuan koperasi      untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila koperasi tersebut dilikuidasi, 

sedangkan rentabilitas merupakan kemampuan suatu kopersi untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu (Budiyowono,2001 : 71). 

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

pene litian tentang “Penggunaan Analisis Rasio Finansial Untuk Mengukur 

Tingkat Kemajuan Pengelolaan Usaha Pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Mekar Kecamatan Slogohimo Kabupatan Wonogiri Tahun 

2005-2008”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengigat luasnya lingkup permasalahan dan keterbatasan kemampuan 

penulis serta waktu yang tersedia, maka dilakukan pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

1.  Peneliti hanya dilakukan pada KPRI Handayani kecamatan Slogohimo 

kabupaten Wonogiri 

2.  Data penelitian ini menggunakan data mengenai laporan keuangan 

koperasi pegawai untuk periode 2005-2008 dengan menggunakan analisis 

rasio finansial yaitu likiuditas,solvabilitas dan rentabilitas. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dibuat rumusan 

sebagai berikut “ Bagaimana tingkat kemajuan pengelolaan usaha pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mekar Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2008 yang diukur dengan analisis rasio 

finansial yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas?” 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kemajuan 

pengelolaan usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mekar 

Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri tahun 2005 sampai dengan 2008 

yang diukur dengan  analisis rasio finansial yaitu dalam hal likuiditas, 

solvabilitas dan rentabilitasnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1.  Bagi koperasi memberi masukan-masukan yang mungkin berguna dalam 

kemajuan pengelolaan usaha dalam koperasi dan untuk memberkan bahan 

pertimbangan kepada pengurus koperasi mengenai keuangan koperasi. 

2.  Bagi peneliti selanjutnya  dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

peneliti mengenai tingkat perkembangan pengelolaan usaha pada koperasi.  
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sedikit tentang materi 

yang akan diteliti:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan      masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang laporan keuangan yang meliputi 

pengertian laporan keuangan dan bentuk-bentuk laporan keuangan, 

analisis rasio yang meliputi pengertian rasio bentuk rasio. Pengertian 

koperasi, tujuan koperasi, fungsi, peran dan prinsip koperasi. 

BAB III METODE PENELITIAN   

Bab ini merupakan tentang metode penelitian yang terdiri dari tempat 

penelitian, jenis penelitian, populasi, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum koperasi, penyajian data, 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


