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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjuan Umum Tentang Perkoperasian 

 Koperasi di Indonesia suatu wadah perekonomian rakyat yang berdasarkan 

kekeluargaan dan kegotong royongan serta merupakan ciri khas tata kehidupan 

bangsa Indonesia. Koperasi berasal dari kata co dan operation, yang mengandung 

arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Karna itu, koperasi adalah kumpulan 

yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan 

masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan 

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya  (Anoraga 

dan Widiyanti, 1995). 

 Menurut UU perekonomian NO. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi  sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaaan. 

 Pengertian koperasi secara umum yaitu; Koperasi adalah usaha bersama 

yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan mereka yang pada 

umumnya berekonomian lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar 

persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra, 1993). 
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B. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi 

1. Landasan Koperasi 

 Menurut Baswir, 2000 Landasan koperasi adalah pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap perilaku-

perilaku ekonomi lainya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 

NO.25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia 

mempunyai landasan sebagai berikut: 

1.1.Landasan Iidil 

 Sesuai dengan UU NO.25/92, landasan lidil koperasi Indonesia adalah 

pancasila. Penempatan pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini 

disadarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan 

ideology bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan semangat 

bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan 

nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa dalam serta merupakan nilai-

nilai sehari-harinya. 

1.2. Landasan Sruktural 

 Selain menempatan pancasila sebagai lidil koperasi Indonesia, NO.25/92 

menempatan UUD’45 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia UUD’45 

terdapat aturan organisasi Negara RI yang berdasarkan pancasila. Dalam UUD’45 

terdapat sebagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa 

Indonesia dalam bernegara. Dalam UUD’45 kita menemukan mekanisme 

hubungan antara lembaga Negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-

masing lembaga Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu 

keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelanggaraan Negara RI. 
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2. Asas Koperasi 

 Koperasi Indonesia berdasarkan atas (Anoraga, 1995) adalah : 

a. Asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi, 

hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua 

untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para 

anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban 

bagi kepentingan bersama. 

b. Asas gotong royong yang berarti bahwa pada koperasi terdapat 

kenyataan dan semangat bekerjasama, rasa tanggung jawab bersama 

tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan 

bersama. 

3. Tujuan Koperasi 

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan 

koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

dan anggota khususnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945.  

 

C. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 

1. Fungsi dan Peran Koperasi 

Berikut merupakan fungsi dan peran koperasi, yaitu: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
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b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahan perekonomian nasional. 

c. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi 

2. Prinsip Koperasi 

Berikut merupakan prinsip koperasi, yaitu: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

b. Pengelolahan secara demokratis 

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.  

3. Manfaat koperasi simpan pinjam 

 1. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit- 

  belit. 

 2. Proses pembagian bunga adil, karena disepakati dalam rapat anggota. 

3. Pada saat peminjaman dana, tidak menggunakan syarat adanya jaminan. 

 

D. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Setiap perusahan, baik bank maupun bank suatu waktu periode akan 

melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk 

memberikan informasi suatu perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan 
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jenis aktiva, kewajiban hutang serta modal yang kesemuanya ini tergambar dalam 

neraca. Laporan keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan 

dalam suatu periode tertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Kemudian 

laporan keuangan juga memberikan gambaran arus kas suatu perusahaan yang 

tergambar dalam laporan arus kas (Kasmir, 2002). 

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan merupakan salah satu untuk memperoleh informasi 

tentang kondisi keuangan dan hasil operasi suara perusahaan dari sebuah laporan 

keuangan dapat diketauhi apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau buruk. 

Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai kinerja merupakan keadaan atau kondisi keuangan, hasil usaha dan 

kemajuan keuangan dari tahun ketahun. Kinerja perusahaan perlu di analisis untuk 

mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi 

keuangan. Laporan keuangan juga merupakan alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan 

tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pemilik perusahaan, manejer, 

investor, kreditor, karyawan dan pemerintah (Munawir, 1995) 

2. Neraca Dan Laporan Keuangan 

Neraca yang sering disebut laporan keuangan adalah suatu daftar yang 

mengambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. 
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 Tujuan dibuatnya laporan keuangan neraca ini adalah untuk membantu 

investor, kreditor dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Tujuan yang lebih 

spesifik adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, 

kewajiban, modal dari lembaga keungan. 

 Ada tiga elemen dalam laporan keuangan yaitu asset (aktiva), hutang dan 

modal. Asset adalah sumber-sumber ekonomi dimiliki perusahaan yang biasa 

dinyatakan dalam satuan uang. Hutang atau kewajiban adalah hutang atau beban 

yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu tententu 

dimana yang akan datang. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan 

(aktiva) perusahaan (Jusup, 2003). 

3. Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil operasi 

perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi menggambarkan 

keberhasilan atau kegagalan operasional dalam mencapai tujuannya. Hasil 

operasioanal tersebut diukur dengan, biaya yang dikeluarkan (Jusup, 2003). 

4. Tujuan Laporan Keuangan  

 Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah menyediakan laporan 

keuangan dari suatu perusahaan yang berguna untuk mengambil keputusan 

ekonomi. Dalam Laporan Konsep Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah : 

a. Menyediakan informasi yang berguna untuk investor sekarang dan 

investor potensial dan kreditor serta pemakai lainya dalam membuat 

keputusan investasi rasional, keputusan pemberian kreditor dan 

keputusan sejenis lainnya. 
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b. Menyediakan informasi tentang sumber ekonomi perusahaan, klaim 

atau sumber ekonomi tersebut dan pengaruh dari transaksi, kejadian 

dan keadaan yang mempengaruhi sumber dan klaim atas sumber 

ekonomi tersebut. 

E. Laporan Keuangan Koperasi 

Tanggung jawab pengelolahan koperasi ada pada pengurus koperasi 

pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Sebagai 

pertanggung jawaban atas pengelolaan koperasi, pengurus wajib melaporkan 

kepada rapat anggota mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tata 

kehidupan koperasi. Laporan keaungan merupakan bagian dari laporan 

pertanggung jawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. 

 Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak diluar 

pengurus koperasi dan bukan dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Pihak-

pihak pemakai laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pihak pertama yang 

meliputi para anggota serta para pejabat koperasi dan pemakai lainnya yang 

mempunyai kepentingan terhadap koperasi, diantaranya calon anggota koperasi, 

kreditor, bank dan kantor pajak. Pihak-pihak tersebut menggunakan laporan 

keuangan dengan tujuan untuk mengetahui : 

1. Manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi. 

2. Prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha 

dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran. 

3. Sumber daya ekonomis yang memiliki koperasi, kewajiban dan bukan 

anggota. 



14 
 

4. Transaksi kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya 

ekonomis, kewaajiban yang berkaitan dengan anggota dan bukan 

anggota. 

5. Informasi penting lainya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan 

solvabilitas koperasi.   

F. Pengertian Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merupakan kondisi atau posisi keuangan dari hasil 

analisis, khususnya stabilitas, pertumbuhan dan potensinya dalam memberikan 

balikan kepada penyedia modal. 

 Ada dua jenis bentuk kinerja keuangan menurut mulyadi yaitu : 

1. Kinerja oprasional, ditentukan pada kepentingan interm perusahaan 

seperti kantor cabang atau divisi yang diukur dengan kecepatan dan 

kedisiplinan. 

2. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan informasi akuntansi 

berupa rasio keuangan dimana untuk menilai kinerja keungan suatu 

perusahaan dapat ditentukan dari berbagai aspek. 

G. Analisa Rasio Keuangan 

1. Pengertian Rasio Keuangan 

 Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu 

perusahaan, seorang penganalisa keuangan memerlukan adanya ukuran tertentu. 

Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuanagan adalah “rasio”. Rasio 

adalah alat yang dinyatakan istilah matematika yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial (Riyanto, 1995). 
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 Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan (berarti). 

 Analisa Rasio Keuangan adalah teknik analisa keuangan untuk mengetahui 

hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik 

secara individu maupun secara simultan. (Faisal Abdullah, 2002 : 37) 

2. Macam–macam Rasio Keuangan 

a. Rasio likuiditas 

 Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 

dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya 

berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga 

berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi 

uang kas. (Lukman Syamsudin, 2000 : 41) 

Jenis-jenis rasio likuiditas terdiri dari : 

1. Current Ratio (rasio lancar)  

 Terdiri dari Aktiva Lancar yaitu kas, surat-surat berharga, piutang, &

 persediaan. Hutang Lancar  yaitu hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, 

 hutang gaji/upah, & hutang jangka pendek lainnya.   

 Rumusnya yaitu Current Ratio(CR) = Aktiva Lancar / Hutang Lancar X 

 100% 
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2. Cash Ratio ( Rasio Kas ) 

Cash ratio merupakan perbandingan antara kas dan bank dengan hutang lancar 

yang dinyatakan dalam presentase. Cash ratio menunjukkan kemampuan 

koperasi untuk menjamin utang lancarnya dengan kas dan bank yang dimliki. 

 Rumusnya  yaitu Cash Ratio = Kas +Bank X 100%. 

b. Rasio Aktivitas 

 (Sofyan, 1999 : 308) Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang 

dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan 

penjualan, pembelian atau kegiatan lainnya. Rasio aktivitas mengukur seberapa 

efektif perusahaan menggunakan sumber-sumber daya sebagaimana digariskan 

oleh kebijaksanaan perusahaan. Rasio-rasio ini menyangkut perbandingan antara 

penjualan bersih dengan berbagai investasi dalam aktiva-aktiva perusahaan. 

Jenis-jenis rasio aktivitas terdiri dari : 

1.  Receivable Turnover (Putaran Piutang) 

Terdiri dari yaitu Memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan 

(piutang dagang) & kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang 

dagang. 

 Rumusnya yaitu  Receivable Turnover = Penjualan Kredit Bersih Setahun 

 / Rata-Rata Piutang. 

2. Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) 

 Terdiri dari yaitu Digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

 perusahaan dalam mengelola persediaan. 

 Rumusnya yaitu Inventory Turnover = Harga Pokok Penjualan / Rata-Rata 

 Persediaan. 
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3. Receivable Turnover in Day (Perputaran Piutang Harian) 

 Terdiri dari yaitu Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

 mengumpulkan jumlah piutang dalam jangka waktu tertentu. 

 Rumusnya yaitu Average Collection Period = Jumlah hari dalam Setahun / 

 Pertukaran Piutang. 

4. Total Assets Turnover (Perputaran Aktiva) 

 Terdiri dari yaitu Digunakan untuk mengukur perputaran dari semua aset yang 

 dimiliki perusahaan. 

 Rumusnya yaitu Total Assets Turnove(TATO) = Penjualan Bersih / Total 

 Aktiva 

c. Rasio Solvabilitas 

 Rasio solvabilitass menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka 

panjang seperti aktiva tetap dan hutang jangka panjang. (Sofyan, 1999 : 303). 

d. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas dipergunakan berhubungan dengan penilaian terhadap 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas suatu perusahaan 

diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya 

secara efektif. (Faisal, 2002 : 47). 

Jenis-jenis rasio profitabilitas terdiri dari : 

1. Gross Profit Margin 

 Rumusnya yaitu  Gross Profit Margin  = Penjualan Bersih – Harga Pokok 

 Penjualan / Penjualan Bersih  
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2. Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih)  

 Terdiri dari yaitu Keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan 

 pajak penghasilan. 

 Rumusnya yaitu Net Profit Margin = Laba bersih setelah pajak / Penjualan 

 Bersih. 


