
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan perekonomian Indonesia didukung oleh tiga pilar ekonomi 

yaitu sektor swasta, BUMN, dan koperasi. Ketiga pilar perekonomian tersebut 

sesuai dengan GBHN tahun 1993, yang menyatakan bahwa usaha yang nasional 

adalah usaha yang aktivitasnya diarahkan agar mampu meningkatkan taraf hidup, 

kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa serta menetapkan ketahaanan nasional. 

Bangsa  Indonesia  pada  saat  ini  sedang  melaksanakan  pembangunan  

di segala  sektor  yang  mengacu  dan  terpadu  di  dalam  pembangunan  nasional,  

mencakup  usaha  meningkatkan  semua  segi  perbaikan  kehidupan  bangsa,  

terutama  dalam  bidang  ekonomi.  Koperasi  merupakan  lembaga  keuangan  

yang  ikut  berpartisipasi  menunjang  permodalan  usaha  dalam  meningkatkan  

aktivitas  perekonomian  dan  berperan  besar  untuk  membantu  pemerintah  

dalam  pembangunan  nasiaonal dari  segala  bidang  ekonomi. 

Untuk  memberikan  pedoman  pada  masyarakat  dalam  organisasi  

koperasi,  pemerintah  menetapkan  UU  RI  No.25  Tahun  1992  tentang  

perkoperasian  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  “Koperasi   adalah  

organisasi  ekonomi  rakyat  yang  berwatak  sosial  yang  beranggotakan  orang-

orang  atau  badan  hukum  koperasi  yang  merupakan   tata  susunan  ekonomi  

sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”. 

Dalam  kutipan  di atas  jelaslah  bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam  

pembangunan  ekonomi  merupakan  dukungan  yang  besar  terhadap  jalannya  

kegiatan koperasi.  Selain  itu  agar  sektor  koperasi  lebih  berperan  dalam  

perekonomian  nasional,  maka  di  dalam  pembangunan  jangka  panjang  kedua  

koperasi  dibina  untuk  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  lembaga  ekonomi  

yang  kuat  dan  diharapkan  dapat  menjadi  Soko Guru  perekonomian. 



 

 

Sejak  tahun  1997  Indonesia  mengalami  krisis  moneter, dan 

perkembangan suku bunga yang fluktuatif cukup berpengaruh pada berbagai 

aspek usaha, khususnya usaha koperasi yang tidak akan terlepas dari pengaruh 

usaha makro, yang  mengakibatkan  banyak  koperasi  dan  lembaga  keuangan  

yang  berguguran.  Untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  koperasi atau 

perusahaan,  perlu  dilakukan  usaha-usaha  penanganan secara  profesional, 

karena keberhasilan usaha tidak hanya didukung oleh teknik produksi dan system 

pemasaraan yang baik saja, tetapi diperlukan juga fakta lain yaitu upaya untuk 

mengukur keadaan keuangaan serta menggunakanya secara efisien. Setiap 

perusahaan tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas atau kegiatan usaha dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba. Dalam melakukan 

aktivitas atau operasi perusahaan harus didukung oleh modal yang cukup agar 

operasi atau kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

Pada setiap periode pembukuan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan akan dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan dalam bentuk 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting 

untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang dicapai 

oleh suatu perusahaan, adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah : 

Neraca (Balance Sheet), Laporan Laba/Rugi (Income Statement), Laporan Arus 

Kas (Statement of Cash Flow), Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to 

Financial Statement), dan Laporan Perubahan Modal (Statement of Owners 

Equity).  

Laporan keuangan bagi manajemen atau pimpinan perusahaan memiliki 

arti penting yaitu untuk menyusun rencana perusahaan yang lebih baik, 

mengantisipasi kegiatan-kegiatan perusahaan, memperbaiki sistem pengawasan, 

dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih relevan untuk menghadapi 

kondisi yang akan datang. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan 

atau koperasi akan memberi gambaran mengenai hasil usaha, posisi keuangan dan 

perubahan sosial keuangan perusahaan. Data keuangan tersebut akan berarti 

apabila dilakukan suatu analisis lebih lanjut yang akan member arti penting 

mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya pada perusahaan tersebut. 



 

 

Bagi pimpinan atau pihak manajemen perusahaan, hasil analisa dapat 

dijadikan sebagai alat ukur dalam menilai kemajuan usaha ataupun dapat menilai 

efisiensi penggunaan data yang tersedia. Selain itu hasil analisa juga dapat 

menjadi dasar bagi pengambilan keputusan atau penetapan kebijaksanaan intern 

perusahaan. 

Didalam menganalisa laporan keuangan perusahaan, setiap manajemen 

perusahaan harus memperhatikan semua bentuk analisa keuangan. Bentuk analisa 

keuangan yang dipergunakan yaitu analisa rasio yang merupakan salah satu dari 

sekian banyak analisa keuangan yang selalu digunakan untuk mengukur 

kemampuan, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi perusahaan di bidang 

keuangan. Analisa rasio yang lazim digunakan adalah Analisa Rasio Likuiditas, 

Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas, Pertumbuhan, dan Produktivitas. Analisa 

rasio likuiditas adalah analisis yang menggambarkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Analisa rasio 

solvabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar 

semua hutang jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Analisa rasio profitabilitas menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan segala aktivitas 

yang dimilikinya. Analisa rasio aktivitas adalah analisis untuk mengukur sampai 

seberapa besar tingkat efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

dananya dan total aktivanya. Analisa rasio pertumbuhan menggambarkan 

persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. Dan Analisa 

rasio produktivitas adalah suatu analisis yang menunjukkan tingkat produktivitas 

dari unit atau kegiatan yang dinilai. 

Sebagai salah satu koperasi yang anggotanya adalah pegawai negri sipil di 

lingkungan Pemerintah Kota Bandung termasuk Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung merupakan satu-

satunya wadah untuk mewujudkan kesejahteraan para pegawai di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatakan 

pertumbuhaan koperasi dan mensejahterakaan para anggotanya dengan 

memaksimalkan kemampuan koperasi agar dapat menjadi sektor usaha yang dapat 



 

 

mensejahterakaan anggotanya dan untuk mendapatkaan laba. Oleh karena itu 

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk mampu menilai 

kondisi dan perkembangaan koperasi melalui analisis rasio laporan keuangaan 

agar koperasi pegawai pemerintah kota Bandung dapat mempertahankan kondisi 

koperasinya dan mampu meningkatkan kondisi keuangaan di tengah 

perkembangaan situasi perekonomiaan nasional dimana suku bunga bank 

fluktuatif, cukup berpengaruh ke berbagai aspek usaha, khususnya usaha koperasi 

yang tidak lepas dari pengaruh ekonomi makro. Situasi tersebut tentu saja menjadi 

kendala dalam pengelolaan koperasi yang harus berjibaku dan bertarung dengan 

kekuatan ekonomi global yang sangat dirasakan oleh KPKB baik usaha simpan 

pinjam. Usaha niaga maupun usaha jasa. Usaha simpan pinjam uang sangat erat 

hubungannya dengan bank, betapa berat beban yang dipikul terkait dengan 

pinjaman ke bank untuk menopang sebagian kebutuhan anggota yang begitu 

meningkat baik jumlah peminjam ataupun nilai pinjamannya, demikian juga usaha 

niaga dan usaha jasa yang menjadi penopang simpan pinjam yang diharapkan dan 

diandalkan untuk mampu menerobos dan meningkatkan pendapatan lainnya 

mengalami nasib yang sama, selain dipengaruhi naiknya kebutuhaan pokok juga 

situasi proyek yang biasa dikerjakaan oleh KPKB sangat tidak menentu dan 

kompetitif dengan rekanan yang lain (sumber : buku laporan pelaksanaan program 

kerja KPKB) 

Sehubungan dengan rincian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “TINJAUAN 

ATAS ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAAN PADA KOPERASI 

PEGAWAI PEMERINTAHAAN KOTA BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyajian Laporan keuangan yang diterapkan Koperasi Pegawai 

Pemerintahaan Kota Bandung? 



 

 

2. Bagaimana cara Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam menilai 

kondisi koperasi dengan menggunakan analisis rasio laporan keuangan pada 

tahun 2006, 2007 dan 2008 ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka praktik ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui penyajian Laporan keuangan yang diterapkan Koperasi 

Pegawai Pemerintahaan Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara Koperasi Pegawai pemerintah Kota 

Bandung dalam menilai kondisi perusahaan dengan menggunakan analisis 

rasio laporan keuangan pada tahun 2006, 2007 dan 2008. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Data serta informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi 

pustaka yang berhubungan dengan analisis rasio laporan keuangan diharapkan 

dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis, melalui kerja praktik ini dapat menambah pengetahuan analisa 

laporan keuangan, serta pengalaman melakukan kerja praktik yang sangat 

berguna untuk menyusun tugas akhir. 

2. Bagi Pihak Perusahaan, Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna 

untuk memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan khususnya untuk 

mengetahui analisis rasio laporan keuangan pada Koperasi Pegawai 

Pemerintah Kota Bandung. 

3. Bagi Pihak Lain, hasil kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan 

masukan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

 



 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang dilakukan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan, 

menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh pada lokasi penelitian (praktek 

kerja lapangan) dan kemudian membuat kesimpulan. Untuk melengkapi data yang 

diperlukan, maka penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai 

berikut;  

1. Studi kepustakan 

Peninjauan untuk mendapatkan data dengan mempelajari teori dan data tertulis 

lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Data yang diperoleh dari: 

a. Data primer 

Yaitu data yang didapat langsung dari objek kerja praktek, data tersebut di 

dapat dengan cara memantau langsung terhadap kegiatan-kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan kerja praktek. 

b. Data sekunder 

Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan 

masalah yang diteliti dan dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam 

menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja praktek. 

2. Studi lapangan 

Studi lapangan adalah peninjauan secara langsung pada objek penelitian untuk 

mendapatkan data dilapangan secara nyata. Selanjutnya penulis melaksanakan 

pengumpulan data sesuai dengan judul kerja praktek. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu: 

a. Wawancara  

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan bagian administrasi umum dan keuangan. 

b. Observasi 

Yaitu suatu tknik pengumpulan data dengan mengamati objeknya 

langsung yang diteliti. 



 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data 

yang diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara 

mengadakan kerja praktek pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung 

yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 5 Bandung. Kerja praktek dilaksanakan 

mulai dari tanggal 24 September 2009 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


