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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Koperasi adalah kumpulan orang orang yang secara bersama sama bekerja sama 

berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan atau meningkatkan kepentingan ekonomi 

anggota dan kepentingan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, ciri koperasi adalah; a). 

kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal; b). bekerjasama berdasarkan persamaan 

derajat, hak dan kewajiban, jadi koperasi sebagai demokrasi ekonomi; koperasi adalah milik 

para anggota sendiri; c). kegiatan koperasi harus didasarkan atas kesadaran anggota, tidak ada 

paksaan, ancaman dan campur tangan pihak lain; d). Tujuan koperasi harus benar-benar 

merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan 

karya dan jasa yang disumbangkan oleh para anggotanya(Lembaga Administrasi Negara, 

2007). 

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian 

Indonesia. Atas dasar itu maka koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen, 

memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis, yang tidak saja akan mampu 

memberikan pelayanan terus-menerus dan meningkat kepada para anggotanya serta 

masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang mendasar 

kepadapembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Sudarsono dan Edilius, 2004). 

Di Indonesia, perkembangan koperasi meliputi berbagai sub sektorkomoditas, antara 

lain sub sektor pertanian dan peternakan. Koperasi yangbergerak di bidang pertanian ataupun 

peternakan tidak semata-mata bergerakuntuk menyelenggarakan produksi saja, melainkan 

juga membantu paraanggotanya dalam usaha pengolahan hasil-hasil pertanian serta 

peternakanpada tingkat yang lebih tinggi dilihat secara kuantitas maupun 

kualitas(Kartasapoetra dkk, 2000). 

Salah satu komoditas pertanian yang dikembangkan oleh koperasi adalah benih padi dan 

pupuk. benih padi sebagai salah satu produk pertanian selain pupuk, merupakan suatu 

komoditas yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kebutuhan benih padi dari 

tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat 

kesadaran terhadap benih unggul yang bagus untuk meningkatkan hasil pertanian dari segi 

panen-nya yang semakin melimpah harus didukung benih yang berkualitas juga. 
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Perkembangan KUD, selain dapat dilihat dari keberhasilan koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan masyarakat, juga dapat dilihat dari pengelolaan usaha koperasi itu 

sendiri.Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang mengikat anggota untuk menyetor ke 

KUD dan juga pengelolaan manajemen dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan 

oleh KUD yang kurang baik. Selain itu, pihak pengelola KUD juga tidak tegas dalam 

menangani hal ini. Padahal hubungan timbal balik antara anggota dan pengelola atau 

pengurus dan manajer merupakan salah satu faktor internal yang sangat mendukung 

keberhasilan KUD dalam mencapai tujuannya. Hasil manajemen yang baik atau buruk salah 

satunya dapat dilihat dari keuangan KUD. Kondisi kinerja keuangan KUD dapat diketahui 

dengan melakukan analisis keuangan. Dengan melakukan analisis terhadap data keuangan 

yang tercermin dalam laporan keuangan tiap tahunnya, dapat diketahui kemampuan koperasi 

dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, efisiensi hasil usaha yang dicapai, 

dan sebagai pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu untuk 

mengetahui perkembangan kondisi kinerja keuangan KUD, maka dilakukan penelitian 

terhadap Analisi kinerja keuangan KUD Aditama di kabupaten ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

            Berdasakan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah “Bagaimana kinerja 

keuanganKUD  Adi Tama dilihat  ratio likuidititas, solvabilitas dan rentabilitas ? 

 

1.3Tujuan Penelitian 

Mengetahui kondisi keuangan di KUD Aditama pada tahun 2011- 2013 ditinjau dari 

rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas? 

 

 

 

 


