
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang 

melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan. Ketiga sektor 

kekuatan tersebut adalah sektor negara, swasta dan koperasi. Untuk mencapai 

kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur maka ketiga sektor kekuatan ekonomi itu harus saling berhubungan 

dan bekerjasama dengan baik dan teratur. Lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 

1945 dijelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah 

pimpinan atau anggota-anggota masyrakat. Kemakmuran rakyatlah yang 

diutamakan bukan kemakmuran perseorangan. Oleh karena itu, perekonomian 

disusun atas asas kekeluargaan, badan usaha yang sesuai adalah koperasi.  

Badan usaha koperasi merupakan wadah kesatuan tindakan ekonomi 

dalam rangka mempertinggi efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan 

ekonomi individu anggotanya. Menurut UUD No. 25 tahun 1992 koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 

sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. 

Sebagai badan usaha koperasi juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, 

aset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi. 

Sebagaimana diketahui koperasi memiliki ciri khas yang berbeda 

dengan badan usaha lain, yaitu dimilikinya identitas ganda (dual identity), 
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dimana para anggota koperasi disamping sebagai pemilik (owner) juga sebagai 

pelanggan (user) dari produk atau jasa yang dihasilkan koperasi. Selain 

partisipasi anggota, koperasi dapat tumbuh dan berkembang melalui 

manajemen aktiva yang baik, pinjaman dari kreditur, pengelolaan dana yang 

baik dan pengalokasian dana yang tepat. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi 

primer yang anggotanya para pegawai negeri di Indonesia. Dengan 

dibentuknya koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara 

nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan 

memetik hasil dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada 

khususnya serta masyarakat pada umumnya. Menurut survei pendahuluan, 

jumlah KPRI yang terdaftar di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(PKPRI) Kota Batu adalah 68 koperasi aktif. Sebagian besar KPRI yang ada di 

Kota Batu memiliki kegiatan atau bidang usaha yang hampir sama yaitu usaha 

pertokoan dan unit simpan pinjam. 

Untuk penelitian ini akan lebih berfokus pada KPRI USP/KSP dengan 

pertimbangan, USP/KSP adalah unit usaha mempunyai kedudukan yang sangat 

vital terutama menunjang sektor riil yang diusahakan oleh masyarakat koperasi 

serta sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh anggota koperasi dalam rangka 

meningkatkan modal usaha maupun memenuhi kebutuhannya. 

Kegiatan dari USP adalah menerima simpanan (sejumlah uang yang 

disetorkan oleh anggota pada koperasi ). Terkait dengan kegiatan ini maka USP 

memiliki kewajiban bunga yang harus dibayarkan dalam periode tertentu. 
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Selain menerima simpanan atau tabungan dari anggota, USP mempunyai 

kegiatan lain yaitu memberikan pelayanan pinjaman bagi anggota yang 

membutuhkan, dan KSP merupakan poduk-produk koperasi laen seperti 

waserda, pertanian, dan lain-lain. Dengan adanya unit ini maka dapat 

memberikan kemudahan bagi anggota untuk memperoleh pinjaman dan 

kebutuhan yang sangat diperlukan. Semakin banyak anggota yang melakukan 

pinjaman dan tepat waktu dalam pengembaliannya maka hal ini akan 

meningkatkan laba koperasi atau simpan pinjam, begitu juga tentunya dengan 

penjualan maka laba juga semakin meningkat. 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba begitu pula 

dengan koperasi, walaupun usaha koperasi bukan semata-mata berorientasi 

pada laba, namun didalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi harus 

memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap 

menguntungkan sehingga kelangsungan usahanya dapat terjaga.  

Koperasi USP/KSP memerlukan pengelolaan yang baik tentang modal 

kerjanya yang meliputi kas dan piutangnya serta perlu mengetahui 

rentabilitasnya. Agar koperasi dapat mencapai rentabilitas seperti yang 

dikehendaki, maka sebaiknya pihak koperasi dapat mengelola harta (Asset) 

yang dimiliki dengan baik. 

Untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban 

finansiilnya yang harus segera terpenuhi serta untuk memperoleh gambaran 

tentang seberapa efektif koperasi mengelola aktivanya perlu dilakukan analisis 

keuangan koperasi yaitu mengenai likuiditas, rentabilitas ,solvabilitas, Return 
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On Asset (ROA) dan Asset Turn Over (ATO) pada koperasi simpan pinjam. 

Analisis digunakan untuk memberikan petunjuk dan gejala-gejala serta 

informasi keuangan lainnya mengenai keadaan keuangan koperasi simpan 

pinjam. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil judul dalam 

penelitian ini yaitu ” Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Kota Batu Tahun 2007 – 2009 “ 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana  kinerja keuangan  pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Batu berdasarkan 

analisis ratio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, Return On Asset (ROA), dan 

Asset Turn Over (ATO)? 

 

C. Batasan Masalah 

Beberapa batasan dalam permasalahan kali ini adalah sebagai berikut:  

1.  Obyek penelitian dalam hal ini adalah laporan keuangan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) USP/KSP yang  ada di Kota Batu. 

2. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian dibatasi untuk periode 

 tahun 2007 - 2009. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar kinerja keuangan pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) USP/KSP di Kota Batu 

berdasarkan analisis ratio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, Return On Asset 

(ROA), dan Asset Turn Over (ATO). 

 

E. Manfaat penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian 

dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terutama 

mengenai penerapan rasio keuangan dalam perkoperasian. Dapat 

mengetahui sejauh mana pengaruh rasio likuiditas dan rasio aktivitas 

terhadap rentabilitas koperasi serta memberikan rangsangan dalam 

melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

 2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Koperasi 

  Dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan koperasi dilihat 

dari laporan keuangan yang menyangkut aspek-aspek hasil yang telah 
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dicapai, kondisi finansial  yang menyangkut kewajiban dan 

kemungkinan pertumbuhan laba dimasa yang akan datang sehingga 

berguna sebagai bahan masukan bagi manajemen koperasi dalam 

mengambil kebijakan-kebijakan. 

b. Bagi Akademisi 

   Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan kemampuan dalam 

menganalisis Laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan para civitas akademika khususnya dalam hal yang berkaitan 

dengan rasio keuangan. 

 c. Bagi Pihak Lain 

 Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dan dapat digunakan sebagai data sekunder bagi pihak yang 

membutuhkan. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan masukan obyek nyata dalam penyempurnaan 

penelitian dan mengembangkan penelitian yang dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti selanjutnya . 

 

 

 

 

 

 

 


