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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kinerja koperasi telah dilakukan sebelumnya oleh 

Nugraha Hagasetya (2003) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi 

Unit Desa di Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menggunakan analisis rasio 

keuangan yaitu analisis rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas. Metode ini 

digunakan untuk melihat tingkat efisiensi usaha KUD. Hasil dari penelitian ini 

adalah efisiensi usaha KUD menurut petunjuk operasional pembinaan dan 

kelembagaan keuangan mandiri adalah besarnya pendapatan kotor minimum 

dapat menutup biaya yang dijalankan untuk menjalankan koperasi. Nilai 

rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas KUD di Kabupaten Klaten selama 1999-

2001 selalu positif dengan nilai masing-masing rata-rata sebesar 3,822 persen; 

1,352 persen; dan 1,294 persen. Dari nilai ini dapat dikatakan bahwa usaha yang 

sudah dilakukan KUD sudah efisien. 

Penelitian mengenai kinerja koperasi juga dilakukan oleh Ristiana Sari 

(2005) dengan judul “Analisis Keuangan KUD Susu di Kabupaten Boyolali”. 

Peneliti menggunakan analisis rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 

aktivitas, analisis trend dan analisis persentase per komponen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa KUD Susu di Kabupaten Boyolali memiliki tingkat 

likuiditas yang rendah, ditunjukkan dengan rasio lancar dan rasio cepat dengan 

angka rata-rata rasio lancar KUD Susu di Kabupaten Boyolali 1,352. Rata-rata 

rasio lancar KUD Susu di Kabupaten Boyolali masih dibawah standar rasio lancar 

yaitu 0,648. Rata-rata rasio cepat KUD selama lima tahun terakhir adalah 1,310. 

Rata-rata rasio lancar berada 0,69 dibawah standar, sehingga KUD Susu di 

Boyolali kurang solvabel. Rentabilitas KUD juga masih kurang ditandai dengan 

tingkat ROI dan ROE yang kurang dari standar yaitu 0,013 dan 0,035, sedangkan 

dilihat dari rasio aktivitas KUD Susu di Kabupaten Boyolali masih belum efisien 

dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki ditandai dengan tingkat perputaran 

persediaan serta perputaran piutang yang menurun. Berdasarkan analisis trend dan 



5 
 

persentase terhadap neraca dan laporan rugi laba KUD Susu selama tahun 2000 

sampai tahun 2004 menunjukkan perkembangan posisi keuangan jangka pendek 

yang kurang menguntungkan. Analisis laporan keuangan tersebut tidak dapat 

digunakan langsung oleh KUD Susu yang bersangkutan karena dihitung secara 

kumulatif dengan KUD-KUD lain di Kecamatan lain yang memiliki posisi 

keuangan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan analisis keuangan dari 

masing-masing KUD yang akan lebih memudahkan dalam perencanaan keuangan 

jangka panjang dan jangka pendek. 

Berdasarkan dua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kedua 

peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan menggunakan analisis rasio 

keuangan yaitu analisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Untuk penelitian 

Ristiana Sari ditambah analisis aktivitas, analisis trend dan analisis persentase 

perkomponen. Kesamaan dari kedua penelitian yaitu mengukurkinerja KUD yang 

ada dalam 1 kabupaten. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1  Koperasi 

Secara umum yang dimaksud koperasi adalah suatu badan usaha bersama 

yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang 

umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar 

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra dkk, 2001). 

Menurut pasal 33 UUD 1945 yaitu “perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, bangun perusahaan yang sesuai 

dengan itu adalah koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 

tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

asas kekeluargaan. 
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Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha 

yang mencari keuntungan semata-mata seperti usaha-usaha swasta seperti halnya 

Firma dan perseroan. Firma dan perseroan bersifat sangat kapitalis. Tujuan firma 

dan perseroan yang terutama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Sesungguhpun berusaha memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup serta 

memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggotanya, namun koperasi 

bukanlah usaha ekonomi yang mementingkan serta mengejar keuntungan yang 

sebesar-besarnya. 

 

2.2.2 Koperasi Unit Desa (KUD) 

KUD merupakan pengembangan koperasi yang dilakukan dengan 

pembangunan sektoral, dimana koperasi dikembangkan dengan dukungan 

pemerintah melalui basis sektor primer. KUD sebagai koperasi yang mendapat 

titipan pemerintah dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, perikanan, 

perkebunan, sektor industri kecil dan kegiatan lainnya dengan pemberian fasilitas 

kredit (Lembaga Administrasi Negara, 2007). 

Sebagai urat nadi perekonomian, KUD pada umumnya selalu bertindak 

untuk melindungi produsen yang ekonominya lemah, yang menjadi anggota 

koperasinya. Jadi KUD dalam hal ini memberikan jasa agar produk-produk yang 

dihasilkan para anggotanya dapat dipasarkan secara terpadu dengan memperoleh 

harga yang layak, yang memuaskan para produsen tersebut, seimbang dengan 

segala jerih payahnya. Selain itu KUD pada umumnya juga memberikan jasa, agar 

para anggotanya dengan mudah mendapatkan barang-barang yang diperlukannya 

dari para produsen yang ekonominya kuat (toko-toko, grosir, agen dan lain 

sebagainya), baik barang-barang untuk keperluan produksi maupun barang-barang 

keperluan hidup, dengan harga yang layak yang dapat dijangkau oleh para 

anggota Koperasi Unit Desa yang bersangkutan(Kartasapoetra dkk, 2001). 

Anggota Koperasi Unit Desa terdiri dari orang-orang yang bertempat 

tinggal dan menjalankan usahanya di wilayah yang menjadi daerah kerja koperasi 

tersebut. Oleh karena beraneka ragamnya kebutuhan mereka, KUD dapat 
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menekuni beberapa bidang kegiatan misalnya menyediakan kredit bagi 

anggotanya dan warga desa pada umumnya, menyediakan sarana produksi 

pertanian atau bahkan industri, pengolahan dan pemasaran hasil produksi para 

anggotanya, penyediaan jasa angkutan serta kelistrikan, dan lain sebagainya 

(Anoraga dan Sudantoko, 2002). 

 

Keanggotaan KUD dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Kelompok ekonomi guna melayani keperluan ekonomi para anggota serta 

pembinaan teknis. Dalam hal ini para anggota dikelompokkan sesuai dengan 

kegiatan usahanya. Anggota yang berprofesi selaku petani dikelompokkan ke 

dalam kelompok petani, anggota yang menekuni bidang usaha kerajinan akan 

dimasukkan dalam kelompok pengrajin, dan lain sebagainya. Seandainya ada 

seorang anggota yang memiliki lebih dari satu profesi, katakanlah selain petani ia 

juga peternak, ia boleh bergabung dalam lebih dari satu kelompok ekonomi 

b. Kelompok organisasi yakni bila dipandang perlu oleh rapat anggota maka 

anggota KUD dapat dikelompokkan menurut tempat tinggal mereka. Kelompok 

organisasi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan organisasi dan pembinaan 

keanggotaan, khususnya dalam kaitannyadengan rapat anggota.KUD merupakan 

koperasi serba usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat 

menggairahkan dan meningkatkan kerja penduduk pedesaan sehingga produk 

yang dihasilkannya (kuantitas dan kualitas) juga akan meningkat, pendapatan per 

kapita penduduk pedesaan makin tinggi dan kesemuanya ini berarti peningkatan 

kesejahteraan hidupnya. 

Dampak dari keberhasilan usaha KUD juga sangat terasa di masyarakat 

perkotaan, yaitu dengan melimpah ruahnya produk-produk berbagai macam 

tanaman dan yang paling penting terpenuhinya dengan bebas kebutuhan akan 

bahan pangan yang pokok. 

Koperasi Unit Desa sebagai wadah pusat pelayanan kegiatan 

perekonomian pedesaan harus didirikan serta dikembangkan dengan perhitungan 

dan pertimbangan ekonomis yang membutuhkan pemikiran yang jauh ke masa 

depan. Koperasi Unit Desa harus pula melibatkan daya pikir masyarakat. Tingkat 



8 
 

pendidikan masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan masih sangat rendah, 

selain itu masyarakat pedesaan masih sangat kuat terikat oleh kehidupan dan alam 

pikiran tradisionalnya, sehingga masyarakat pedesaan belum terbiasa 

mempergunakan daya pikirnya untuk kemajuan dan amat sukar mengalihkan 

pemikiran tradisionalnya yang statis ke alam pemikiran ekonomi yang rasional 

dan dinamis. Hal ini perlu sekali diperhatikan jika hendak memajukan dan 

mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai pusat pelayanan kegiatan 

perekonomian pedesaan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

 

 

2.2.3. Manajemen Koperasi 

Hakikat manajemen adalah mencapai tujuan melalui tangan orang lain, 

dilakukan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, 

keberhasilan manajemen sebuah organisasi sangat bergantung pada pelaksanaan 

masing-masing fungsi tersebut. Hal yang sama berlaku pula pada koperasi. Hanya 

dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang baik itulah sebuah koperasi 

akan dapat mencapai tujuannya secara efektif. 

Fungsi-fungsi manajemen koperasi berupa perencanaan yang meliputi 

rencana jangka panjang dalam garis besar dan rencana jangka pendek secara 

terperinci; pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, dan 

kekuasaan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat; pelaksanaan 

merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana; dan pengawasan yang 

mengawasi jalannya segala sesuatu sesuai dengan rencana. Apabila terdapat 

keharmonisan perencanaan serta pelaksanaan, maka akan tercapai tujuan 

manajemen untuk meningkatkan usaha koperasi. 

Proses manajemen adalah rangkaian yang saling berhubungan dari 

penentuan tujuan dan sasaran, pengumpulan dan pengolahan data, pengambilan 

keputusan, perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana terperinci, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Manajemen koperasi harus diarahkan 

pada orientasi strategis dan gerakan koperasi harusmemiliki manusia-manusia 
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yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang 

diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. 

Manajemen koperasi tidak dapat diasumsikan memiliki informasi yang 

diperlukan setiap saat. Sebaliknya, informasi harus dicari. Mekanisme untuk 

menemukan informasi, yang dibutuhkan untuk menyesuaikan pelayanan yang 

akan diberikan oleh koperasi bagi kepentingan/kebutuhan anggotanya, merupakan 

proses partisipasi juga. 

Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan potensi dan motif 

yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota 

sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu 

berpikir selangkah lebih maju dalam memberi manfaat dibanding pesaing hanya 

dengan itu anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai 

alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya (Gendhus, 

2008) 

Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang 

perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan 

usaha lainnya. Perbedaan tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi 

yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh dan untuk anggota yang mencerminkan 

pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas 

koperasi. Untuk itu, di dalam struktur atau tatanan manajemen koperasi di 

Indonesia dikenal adanya rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa dan 

manajer atau pelaksana utama. Rapat anggota mempunyai kedudukan tertinggi. 

Pengurus merupakan badan eksekutif dari koperasi sedangkan pelaksanaan harian 

diserahkan kepada manajer. Untuk melaksanakan pekerjaan, manajer tidak 

bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh para pegawainya. Hal tersebut sesuai 

dengan pemahaman secara umum bahwa manajemen adalah ilmu atau 

senimengerjakan sesuatu dengan perantara orang lain untuk mencapai tujuan 

usaha. 
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2.2.4 Kinerja Keuangan 

Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang 

dalam sebuah organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum dansesuai dengan norma-norma maupun etika. 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu operasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran standar 

dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran 

(Mulyadi, 2001). 

Di bidang keuangan, diperlukan manajemen keuangan dan pada akhir 

periode akuntansi disajikan laporan keuangan. Dari laporan keuangan dilakukan 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui performance KUD. Performance 

yang dimaksud adalah kinerja keuangan yang terdiri atas rasio keuangan yaitu 

likuiditas (rasio lancar, rasio cepat, rasio kas), solvabilitas (rasio hutang terhadap 

modal, rasio hutang terhadap total aktiva), rentabilitas (return on investment dan 

return on equity), dan aktivitas (perputaran persediaan, penagihan rata-rata 

piutang, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva). Analisis laporan 

keuangan untuk menyajikan indikator-indikator yang penting dari kinerja 

keuangan, selanjutnya dipakai sebagai alat pengambilan keputusan atau kebijakan 

yang penting untuk memperbaiki kinerja keuangan KUD yang bersangkutan 

seperti dalam menangani masalah yang dihadapi dan juga mempertahankan 

kelebihan yang dipunyai. 

Menurut Anderson dan Komenaung (2004) kinerja KUD merupakan 

ukuran yang dipakai untuk menilai kondisi KUD, yang dipengaruhi oleh faktor 

internal terdiri dari manajemen, peran serta anggota dan sumber daya manusia 

serta faktor eksternal. Faktor-faktor ini harus dikelola secara baik, sehingga dapat 

mencapai kinerja KUD yang optimal. Dilihat dari simpul-simpul pemikiran 

strategik menunjukkan bahwa kinerja KUD ditentukan oleh faktor internal terdiri 

dari peran serta anggota (lamanya pengguna jasa KUD para anggota, frekuensi 

mengikuti rapat-rapat KUD, besarnya jasa anggota terhadap KUD, lama 
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keanggotaan), manajemen (perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan 

pengawasan), dan sumber daya manusia (jumlah karyawan dan frekuensi 

pelatihan) serta faktor eksternal (suku bunga dan inflasi). Hambatan yang sifatnya 

internal yang sering ada yaitu: manajemen, persyaratan-persyaratan 

keuangan/finansial mengenai kemampuan membayar hutang, cara pendanaan, 

efektivitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia dan keputusan manajemen. 

 

2.2.5 Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2002), laporan keuangan adalah media informasi yang 

merangkum semua aktivitas perusahaan yang berguna bagi siapa saja untuk 

mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut 

Laporan keuangan pada dasarnya meliputi neraca, laporan rugi laba dan 

laporan perubahan modal atau laba ditahan atau Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun 

demikian dalam operasionalnya dikenal pula beberapa bentuk daftar lainnya yang 

bertujuan untuk memperjelas laporan keuangan utama seperti tersebut di atas, 

umpamanya laporan arus kas; perhitungan harga pokok dan lain-lain (Sudarsono 

dan Edilius, 2004). 

Laporan finansial memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial 

perusahaan, dimana neraca (balance sheet) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan 

modal sendiri pada saat-saat tertentu dan laporan rugi laba (income statement) 

mencerminkan hasil-hasil yang dicapai suatu periodetertentu biasanya meliputi 

periode satu tahun (Riyanto, 2001). 

Laporan keuangan pada umumnya yang dibuat oleh perusahaan adalah 

neraca dan laporan rugi laba. Namun ada pula perusahaan yang menyusun laporan 

keuangan yang lain misalnya laporan sumber dan penggunaan dana. Bahkan 

banyak pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan menginginkan 

adanya laporan sumber dan penggunaan dana tersebut karena analisis sumber 

penggunaan dana merupakan alat analisa keuangan yang sangat penting bagi 

financialmanager atau para calon kreditur atau bagi bank dalam 

menilaipermintaan kredit yang diajukan kepadanya (Munawir, 2002). 
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Sebelum menganalisa dan menafsirkan suatu laporan keuangan, seorang 

penganalis harus mempunyai pengertian yang mendalam terlebih dahulu tentang 

bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan serta 

masalah-masalah yang akan timbul dari penyusunan laporan keuangan tersebut. 

 

A.  Neraca 

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal 

sendiri dari perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, 

biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu 

akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut Balance 

Sheet (Munawir, 2002). 

Menurut Tjahjono dan Sulastiningsih (2003), elemen neraca terdiri dari 

aktiva (assets), kewajiban (liabilities) dan ekuitas pemilik (owner’s equity). 

Berikut uraian dari masing-masing elemen: 

1. Aktiva 

Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa yang 

akan datang atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi 

atau kejadian masa lalu (Tjahjono dan Sulastiningsih, 2003). 

FASB (1985) dalam Harahap (2002), menyatakan aset adalah 

kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang 

akan datang oleh lembaga yang tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian 

yang sudah berlalu. 

Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang 

berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaranpengeluaran yang belum 

dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada 

penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya 

(intangible assets) misalnya goodwill, hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya 

a. Aktiva lancar (current asset) adalah aktiva yang secara normal dapat 

ditransformasikan menjadi kas dalam jangka waktu setahun, atau sebelum 

berakhirnya siklus produksi. Jika siklus tersebut melebihi satu tahun, kelompok 
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aktiva lancar meliputi kas, bank, uang muka pada pihak lain dan persediaan 

barang dagangan (Sudarsono dan Edilius, 2004). 

 

Yang termasuk kelompok aktiva lancar adalah: 

1. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah check yang diterima dari para 

langganan dan simpanan perusahaan di Bank dalam bentuk giro atau demand 

deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali setiap saat diperlukan 

oleh perusahaan. 

2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka 

pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang sementara belum 

dibutuhkan dalam operasi. 

3. Piutang wesel atau tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan 

dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang 

4. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain sebagai akibat adanya 

penjualan dagangan secara kredit 

5. Persediaan adalah semua barang-barang yang sampai tanggal neraca masih di 

gudang atau belum laku dijual 

b. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang dipergunakan oleh perusahaan-

perusahaan yang mempunyai kegunaan melebihi satu masa pembukuan. Dan 

untuk keperluan perhitungan atas barang yang habis dipakai selama masa 

pembukuan, maka aktiva tetap harus disusutkan, misalnya tanah, bangunan, 

peralatan-peralatan produksi, kendaraan, dan lain-lainnya. Akumulasi dari 

penyusutan aktiva ini merupakan pengurangan langsung dari “nilai/harga” 

pembelian atau perolehan yang sebenarnya dari aktiva yang bersangkutan 

(Sudarsono dan Edilius, 2004) 

Yang termasuk kelompok aktiva tidak lancar menurutMunawir (2002) 

adalah : 

1. Investasi jangka panjang. Bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti 

mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau lebih, maka perusahaan dapat 

menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya. 
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Investasi jangka panjang ini dapat berupa saham dari perusahaan lain, obligasi 

atau pinjaman kepada perusahaan lain dan aktiva tetap yang tidak ada 

hubungannya dengan usaha perusahaan. 

2. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak 

(konkrit), digunakan dalam operasi yang bersifat permanen (aktiva tersebut 

mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam 

satu periode kegiatan perusahaan). Yang dimasukkan dalam kelompok aktiva 

tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, inventaris, dan kendaraan. 

3. Aktiva tetap tak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak 

nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk dalam 

aktiva tetap tak berwujud meliputi hak cipta, merk dagang, biaya pendirian, 

lisensi, goodwill dan sebagainya 

4. Beban yang ditangguhkan, menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang 

mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu 

pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya. Yang 

termasuk kelompok ini adalah biaya pemasaran,diskonto, obligasi, biaya 

pembukaan perusahaan, biaya penelitian, dan sebagainya. 

5. Aktiva lain-lain, menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak 

dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, 

misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka 

panjang, dan sebagainya. 

2). Hutang 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal darikreditur (Munawir, 2002). 

a) Hutang lancar adalah semua hutang dan kewajiban lainnya yang harus dilunasi 

dalam jangka waktu perputaran usahanya yang normal (lazimnya satu tahun), atau 

hutang-hutang yang dilunasi dengan aktiva lancar (Sudarsono dan Edilius, 2004). 
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Hutang lancar menurut Munawir (2002) meliputi: 

1. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang 

dagangan secara kredit. 

2. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis untuk 

melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan 

datang. 

3.  Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan maupun pajak pendapatan 

karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. 

4. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi 

belum dilakukan pembayarannya. 

5.  Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo adalahsebagian (seluruh) 

hutang jangka panjang yang sudahmenjadi hutang jangka pendek karena harus 

segeradilakukan pembayarannya 

6. Penghasilan yang diterima dimuka adalah penerimaan uang untuk penjualan 

barang/jasa yang belum direalisir 

b). Hutang jangka panjang yaitu kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca), yang meliputi hutang obligasi, hutang hipotik, dan 

pinjaman jangka panjang yang lain. 

3. Modal adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga (entity) setelah 

dikurangi kewajibannya (Harahap, 2002). 

Menurut Munawir (2002), modal adalah hak atau bagian yang dimiliki 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba 

yang ditahan. 

Neraca dapat disajikan berdasarkan bentuk akun (account form) atau bentuk 

laporan (report form). Dalam bentuk akun, aktiva ditempatkan di sebelah kiri, dan 

kewajiban serta ekuitas pemilik ditempatkan di sebelah kanan. Di sebelah kiri 

terdiri dari lima klasifikasi yaitu aktiva lancar (current assets), investasi jangka 

panjang (long term investment), aktiva tetap berujud (fixed assets), aktiva tak 

berujud (intangible assets) dan aktiva lain-lainnya. Dalam bentuk laporan, elemen 
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neraca disusun ke bawah dengan urutan paling atas aktiva, kemudian kewajiban, 

dan yang terakhir ekuitas pemilik (Tjahjono dan Sulastiningsih, 2003). 

 

B. Laporan Rugi Laba 

Menurut Rahardjo (1994), perhitungan rugi-laba berisi informasi 

mengenai jumlah yang diterima dari penjualan barang dan pendapatan lain, 

dikurangi dengan biaya dan beban pengeluaran yang telah dikeluarkan perusahaan 

untuk beroperasi atau melaksanakan kegiatan 

usahanya. Hasilnya adalah suatu laba atau keuntungan bersih, atau kerugian untuk 

tahun tersebut. Biaya atau beban yang dikeluarkan biasanya terdiri dari harga 

pokok penjualan; biaya overhead seperti gaji dan upah, biaya sewa, alat tulis, 

penyusutan; bunga pinjaman; danpajak. 

Komponen-komponen laporan rugi laba menurut Gill dan Chatton (2003) 

adalah : 

1).  Harga Pokok Penjualan/HPP (cost of goods sold) untuk pedagang eceran dan 

grosir adalah harga total yang dibayar untuk sejumlah barang yang dijual, 

ditambah biaya pengiriman ke toko selama periode akuntansi. Untuk perusahaan 

manufaktur, adalah persediaan awal ditambah pembelian, biaya pengiriman, 

bahan, tenaga kerja dan overhead dikurangi persediaan akhir. 

2) .     Laba kotor (gross profit) adalah laba sebelum dikurangi biaya operasi dan 

pajak. 

3).  Biaya operasi (operating expense) adalah biaya penjualan, umum dan 

administrasi (overhead) yang dipergunakan untuk menjalankan usaha. Tidak 

termasuk HPP adalah biaya bunga dan pajak penghasilan. Contoh biaya-biaya 

operasi adalah sewa, utilitas, departemen-departemen administrasi, seperti 

akuntansi, pemasaran, SDM dan sebagainya. 

4).    Pendapatan usaha (operating income) adalah pendapatan yang diperoleh dari 

laba kotor dikurangi biaya operasi. 

5).  Pendapatan sebelum pajak (income before tax) adalah pendapatan usaha 

ditambah pendapatan lain-lain. 
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6).  Pendapatan bersih (net income) adalah pendapatan sebelum pajak dikurangi 

pajak penghasilan. Pendapatan bersih adalah apa yang dihasilkan perusahaan 

selama periode tertentu, yang ditambahkan di dalam neraca dan meningkatkan 

modal pemegang saham. Pendapatan bersih ini disebut pula laba bersih (net 

profit). 

 

2.2.6  Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan adalah dengan penelaahan, atau dalam 

pengertian ini menguraikan informasi menjadi lebih detail, atau mempelajari 

hubungan-hubungan dan tendensi (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan 

hasil operasi serta perkembangan perusahaan koperasi yang bersangkutan 

(Sudarsono dan Edilius, 2004). 

Menurut Riyanto (2001), untuk menganalisis laporan keuangan pada dasarnya ada 

dua cara yaitu : 

a. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu 

yang lalu (ratio histories) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-

waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. 

b. Membandingkan rasio-rasio dari sebuah perusahaan dengan rasio-rasioyang 

semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau untuk waktuyang sama. Dengan 

membandingkan rasio tersebut akan diketahuiapakah perusahaan yang 

bersangkutan itu dalam aspek finansial beradadi atas rata-rata atau terletak di 

bawah rata-rata. 

Untuk menentukan dan mengukur hubungan-hubungan antara pos-pos 

yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan-

perubahan dari masing-masing pos tersebut, maka dipergunakan metode dan alat-

alat analisis tertentu, yaitu dengan jalan memperbandingkan antar laporan 

perusahaan untuk periode, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding 

lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dianggarkan, 

atau bahkan dengan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan 

lainnya(Sudarsono dan Edilius, 2004). 
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Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan mencakup penilaian 

keadaan keuangan perusahaan baik yang telah lampau, saat sekarang dan 

ekspektasi masa depan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi 

setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di 

masa depan, dan menentukan setiap kekuatan yang dapat dipergunakan. Di 

samping itu analisis yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan dapat digunakan 

untuk menentukan tingkat kredibilitas atau potensi investasi (Muslich, 2003). 

Analisis rasio adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan rugi-laba secara individu atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan 

perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (trendprocentage analysis) adalah 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangannya, 

apakah menunjukan tendensi tetap, naik, turun. Laporan dengan persentase per 

komponen atau common sizestatement adalah metode analisis untuk mengetahui 

persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalan dan komposisi perongkosan yang terjadi 

dihubungkan dengan jumlah penjualannya (Munawir, 2002). 

Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

likuiditas perusahaan (current ratio, quick ratio), rasio solvabilitas adalah rasio 

yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

hutang (total debt to equity ratio, totaldebt to total capital ratio), rasio aktivitas 

adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya, rasio 

profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (profit margin on sales, return ontotal 

assets, return on net worth dan lain sebagainya) (Riyanto, 2001). 

 

A. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan koperasi 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 
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1).  Current Ratio, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat keamanan pinjaman 

jangka pendek dan kemampuan untuk membayar hutanghutang tersebut. 

2).Quick Ratio, yaitu kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek tanpa memperhatikan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu 

relatif lama untuk dicairkan menjadi uang kas. 

3). Cash Ratio, yaitu kemampuan membayar hutang lancar yang dimiliki koperasi 

yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dan bank (simpanan jangka 

pendek. 

 

B. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar semua 

hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

1)     Total Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutangnya. 

2) Total Debt to Total Capital Ratio 

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana 

yang dibelanjakan dengan hutang, atau berapa bagian aktiva yang digunakan 

untuk menjamin hutang. 

 

C. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki koperasi untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

 

1)      Return of Investment (Rentabilitas ekonomi) 

Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan menghasilkan laba dari 

keseluruhan modal, baik modal luar maupun modal sendiri yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut 

 2)     Return of Equity (Rentabilitas modal sendiri) 

Rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan koperasi dengan modal 

sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 


