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BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi dalam buku (Widianti, 2002:1) berasal dari kata co dan

operatiaon, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab

itu definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut: “Koperasi adalah suatu

perkumpulan 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

jasmaniah para anggotanya”.

Koperasi menurut Undang-undang No.12 Tahun 1967, tentang pokok-

pokok perkoperasian: “Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

(Widianti, 2002:1)

Menurut Dr. Fay (1908) dalam buku (Firdaus, 2004:39) yang meyatakan

bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang

terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak

memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup

menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding

dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Pengertian atau defenisi koperasi menurut Undang-undang koperasi juga

mengalami perubahan. Undang-undang Koperasi No.14 Tahun 1965, bab III pasal
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3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang

berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju

sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. (Firdaus, 2004:39)

Arifinal Chaniago (1984) dalam buku (Sitio, 2001:17) mendefinisikan

koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar,

dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi

kesejahteraan para anggotanya.

Menurut Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-

menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan

konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan

ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. (Sitio, 2001:18)

II.2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yang utama adalah meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada asasnya koperasi bukanlah suatu usaha

yang mencari keuntungan semata, seperi halnya usaha-usaha swasta seperti Firma

dan persero.

Modal koperasi biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib

dan simpanan sukarela. Karena anggota-anggota koperasi lazimnya terdiri dari

orang-orang miskin dan sangat lemah ekonominya, maka modal koperasi yang

diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela itu

tidaklah seberapa besar jumlahnya. Hal ini biasanya tergantung pula kepada

kemampuan atau kekuatan ekonomi anggota-anggotanya. (Widianti, 2002: 3-5)
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Dalam bab II pasal 3 UURI No.25/1992 dikatakan bahwa: “koperasi

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dari bunyi pasal 3 di atas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan

kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan

kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat di sekitarnya. Karena

para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka

dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup

masyarakat. (Firdaus, 2004:39)

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

bahwa, tujuan koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

berlandaskan pancasila dan UUD 1945. (Sitio, 2001:19)

Selanjutnya fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No

25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas

kehidupan manusia dan masyarakat.
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c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasinya sebagai

sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Sitio, 2001:20)

II.3. Koperasi Menurut Syariat Islam

1. Surat Al – Baqarah 282
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179]

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
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lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu

Berdasarkan pada ayat Al-Qur’an diatas, [179] Bermuamalah ialah seperti

berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Didalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam

Ahmad dari Anas bin Malik R.A. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda :

Artinya: Tolonglah saudaramu yang menganiaya, aniaya dan yang dianiaya,

sahabat bertanya ; ya Rasulullah, aku dapat menolong orang yang

dianiaya, tapi bagaimana menolong orang yang dianiaya, tapi

bagaimana menolong orang yang menganiaya? Rasulullah menjawab;

Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong

dari padanya. (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad)

Hadist tersebut dipahami lebih jauh (luas) maka dapat dipahami bahwa umat

islam dianjurkan untuk tolong menolong orang-orang yang ekonominya lemah

(miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai

menghisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga,

menimbun barang, membungakan uang dan dengan cara lainnya.

Tolong-menolong adalah perbuatan terpuji menurut undang-undang islam,

salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi dan menjadi



16

anggota koperasi adalah merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut undang-

undang islam.

II.4. Pengertian SHU

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha

(SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya

yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari

pelayanan anggota dan masyarakat. (Sitio, 2001:28)

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi

adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR])

dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam satu tahun buku. Dari

aspek legalistik, pengertian SHU menurut UU No.25/1992, tentang

Perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:

1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk

pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2) SHU setelah dikurangi dengan dana cadangan, dibagikan kepada anggota

sebanding jasa usaha yang dilakkan oleh masing-masing angota dengan

koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan

keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

(Sitio, 2001:87)

Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang

diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal
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dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dengan

pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha

anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi

(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang

akan diterima. Hal ini berbeda dengan peusahaan swasta, di mana deviden yang

diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang

dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha

lainnya. (Sitio, 2001:88)

II.5. Prinsip-prinsip Pembagian SHU Koperasi

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan

prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU

sebagai berikut:

1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang

bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal

dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada

anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.

2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang

dilakukan angoga sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif

dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang

dilakukannya dengan koperasi.

3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
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Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi

kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap

anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa

partisipasinya kepada koperasinya.

4) SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU per anggota diberikan secara tunai, karena dengan demikian

koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat

kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. (Sitio, 2001:91-92)

II.6. Rumus Pembagian SHU

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi

yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indosesia,

dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa “pembagian SHU

kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki

seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha

anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan

dan keadilan”.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari

dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1) SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagi pemilik atau

investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari
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koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun

buku yang bersangkutan.

2) SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai

pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar atau Anggaran

Rumah Tangga koperasi sebagai berikut:

a) Cadangan koperasi

b) Jasa anggota

c) Dana pengurus

d) Dana karyawan

e) Dana pendidikan

f) Dana sosial

g) Dana untuk pembangunan lingkungan. (Sitio, 2001:89)

Untuk mempermudah pemahaman rumus pembagian SHU koperasi, berikut

ini penulis sajikan pembagian SHU di KUD Muara Mahat Sejahtera.

Menurut AD/ART Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera, SHU dibagi

sebagai berikut:

1) Cadangan : 40%

2) SHU anggota berjasa : 25%

3) SHU anggota menyimpan : 15%

4) Dana pengurus : 5%

5) Dana karyawan : 5%
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6) Dana pendidikan : 5%

7) Dana pendaker : 2,5%

8) Dana Sosial : 2,5%

SHU per anggota dapat dihitung sebagi berikut :

SHUA = JUA + JMA

Ket :

SHUA : Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

Dalam buku (Sitio, 2001:90) mengatakan dengan menggunakan model

matematika, SHU per anggota dapat dihitung sebagi berikut:

SHUPa = X JUA + X JMA
Ket:

SHU Pa : Sisa Hasil Usaha Per Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

VA : Volume Usaha Anggota (total transaksi anggota)

UK : Volume Usaha total koperasi (total transaksi koperasi)

Sa : Jumlah simpanan anggota

TMS : Modal sendiri total (simpanan anggota total)

Bila SHU bagian anggota menurut AD/ART Koperasi Unit Desa (KUD)

Muara Mahat Sejahtera 40% dari total SHU dan rapat anggota menyatakan bahwa

SHU bagian anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut jasa modal dan
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usaha, dengan pembagian jasa usaha anggota sebesar 70%  dan jasa modal

anggota sebesar 30%, maka ada dua cara untuk menghitung persentase JUA dan

JMA yaitu:

Pertama, langsung dihitung dari total SHU koperasi, sehingga:

JUA = 70% X 40% total SHU Koperasi setelah pajak

= 28% dari totol SHU koperasi

JMA = 30% X 40% total SHU koperasi setelah pajak

= 12% dari totol SHU koperasi

Kedua, SHU bagian anggota (40%) dijadikan menjadi 100%, sehingga dalam hal

ini diperoleh terlebih dahulu angka absolute, kemudian dibagi sesuai dengan

persentase yang diterapkan. (Sitio, 2001:90)

II.7. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data

keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk

kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai

kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Laporan keuangan yang disusun guna memberikan informasi kepada

berbagai pihak terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Bagian Laba

yang Ditahan, Laporan Modal Sendiri, dan Laporan Perusahaan Posisi Keuangan

atau Laporan Sumber Penggunaan Data. (Jumingan, 2006:4)

Laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat

dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan kemudian

dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dengan
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melakukan analisis akan diketahui letak kelemahan dan kekuatan perusahaan.

Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan

sekarang dan kedepan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik

kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Di samping itu, juga untuk

memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari ancaman

yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang.

Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan

perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Macam-macam laporan

keuangan seperti:

1) Neraca

Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva

(harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada saat

tertentu. Artinya, dari suatu neraca akan tergambar berapa jumlah

harta, kewajiban, dan modal suatu perusahaan.

2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi, menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan

dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat

dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui

jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah

dikeluarkan, sehingga dapat diketahui perusahaan dalam keadaan

laba atau rugi.

3) Laporan perubahan modal
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Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang

menggambarkan modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian

laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab

berubahnya modal.

4) Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan, laporan ini memberikan

informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan

keuangan yang ada sehingga menjadi jelas penyebabnya. Tujuannya

agar pengguna laporan keuangan menjadi jelas akan data yang

disajikan.

5) Laporan kas

Laporan kas, merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk

dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas yang masuk berupa

pendapatan dan pinjaman dari pihak lain. Adapun arus kas keluar

merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan.

Lengkap tidaknya penyajian laporan keuangan tergantung dari kondisi

perusahaan dan keinginan pihak manajemen untuk menyajikanya. Disamping itu,

juga tergantung dari kebutuhan dan tujuan perusahaan memenuhi kepentingan

pihak-pihak lainnya. Hanya saja yang sudah pasti dibuat adalah neraca dan

laporan laba rugi, sedangkan laporan perubahan modal dan laporan catatan atas

laporan keuangan akan dibuat jika memang diperlukan. (Kasmir, 2010:66-69)

II.8. Tujuan Laporan Keuangan
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Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) menyatakan bahwa tujuan laporan

keuangan itu adalah:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai

laporan di dalam menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perusahaan dalam

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas

pembiayaan dan investasi.

5. Untuk mengungkapakan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan,

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

(Harahap, 2004:132-133)

Menurut SAK (5) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi. (Harahap, 2004:134)

II.9. Pengertian dan Arti Pentingnya Analisis Rasio

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen

keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk
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mendeteksi tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi maupun kinerja

organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara

keseluruhan.

Analisis laporan keuangan umumnya dilakukan oleh para pemberi modal

seperti kreditor, investor, dan oleh perusahaan itu sendiri berkiantan dengan

kepentingan manajerial dan penilaian kinerja perusahaan. (Harmono, 2009:104)

Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu

tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi, nilai

ril dari laporan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan

untuk membantu memprediksi laba dan deviden masa depan.

Dari sudut pandang investor, analisis laporan keuangan digunakan untuk

memprediksi masa depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis

laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi dimasa

depan, yang lebih penting, sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan yang

akan mempengaruhi peristiwa dimasa depan. (Brigham dan Houston, 2001:78)

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial

koperasi perlu dilakukan interprestasi atau analisis terhadap data keuangan

koperasi yang bersangkutan, khususnya laporan keuangan, yaitu: Laporan Neraca

dan Laporan SHU-nya. (Sudarsono, 2007:191)

Analisis rasio (ratio analysis) merupakan salah satu analisis keuangan yang

paling populer dan banyak digunakan. Namun, perannya sering disalahpahami

dan sebagai konsekuensinya, kepentingannya sering dilebih-lebihkan.

(Subramanyam dan John, 2010:40)
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Analisis rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang

mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung

berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca. (Husnan dan Pudjiastuti,

2006:69)

Analisis rasio keuangan menghubungkan unsur-unsur neraca dan

perhitungan laba rugi satu dengan yang lainnya, dapat memberikan gambaran

tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio

juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi kreditor dan

investor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana

dapat diperoleh. (Sawir, 2001:6)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis rasio karena analisis

rasio memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut

adalah:

1) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah

dibaca dan ditafsirkan.

2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.

3) Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain.

4) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan

keputusan dan model prediksi.

5) Menstandarisir size perusahaan.

6) Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time series”.
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7) Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa

yang akan datang. (Harahap, 2004:298)

Ada beberapa keterbatasan analisis rasio yang harus disadari sewaktu

penggunaannya agar kita tidak salah dalam penggunaannya. Adapun keterbatasan

analisis rasio itu adalah:

1) Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk

kepentingan pemakainya.

2) Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi

keterbatasan teknik ini seperti:

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung

taksiran dan judgment yang dapat dinilai bias atau subjektif.

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai

perolehan (cost) bukan harga pasar.

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio.

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda.

3) Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan

kesulitan menghitung rasio.

4) Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron.

5) Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang

dipakai tidak sama. Oleh karena itu, jika dilakukan perbandingan bisa

menimbulkan kesalahan. (Harahap, 2004:298-299)

II.10. Macam-macam Analisis Rasio Keuangan
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Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan dapat digunakan 2

metode yaitu :

1) Analisis vertikal (statis)

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya 1

periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada,

dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja

dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.

2) Analisis horizontal (dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil

analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu

ke periode yang lainnya. (Kasmir, 2010:96)

Namun metode manapun yang digunakan, pada dasarnya merupakan

permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis laporan

keuangan. Setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk

membuat agar data dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Untuk mengukur kinerja keuangan, para ahli manajemen keuangan

menggunakan beberapa rasio keuangan. Menurut james C. Van Horne, rasio

keuangan merupakan indeks yang menghubungkan  dua angka akuntansi dan

diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan

digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Jadi,

rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada
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dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka lainnya. (Kasmir,

2010:92)

Rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok

sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendek.

2. Rasio solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Rasio rentabilitas, menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan

keuntungan.

4. Rasio aktivitas, menunjukkan tingkat aktivitas penggunaan aktiva.

5. Rasio investasi, menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau

efek, khususnya saham dan obligasi. (Raharjo, 2009:138)

Berdasarkan uraian diatas, dalam menilai kinerja keuangan pada KUD

Muara Mahat Sejahtera, penulis menggunakan analisi horizontal yaitu dengan

menggunakan data laporan keuangan untuk periode 2009-2013, dan dengan

menggunakan neraca dan laporan laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha) analisis

rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

II.10.1. Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangannya yang harus segera dipenuhi (dalam jangka pendek atau satu tahun

terhitung sejak tanggal Neraca dibuat). Kewajiban atau Hutang Jangka Pendek

yang ada dalam Neraca dapat dipenuhi atau ditutup  dari Aktiva Lancar yang juga
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berputar dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung menggunakan data

Neraca perusahaan. (Raharjo, 2009:138)

Menurut  Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio)

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang)

jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk

memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

Menurut (Sudarsono, 2007:197) ada beberapa macam rasio likuiditas,

diantaranya sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo

pada saat ditagih secara keseluruhan. (Kasmir, 2010:111)

Rumus current ratio menurut (Sudarsono, 2007:197) adalah:

Current Ratio = x 100%

Dalam buku (Martono, 2005:55) mengatakan tidak ada standar khusus

untuk menentukan berapa besarnya current ratio yang paling baik.

Namun, untuk prinsip kehati-hatian, maka besarnya current ratio sekitar

200% dianggap baik.

2. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Quick Ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan

memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar (hutang jangka
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pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan

(inventory). (Kasmir, 2010:111)

Menurut (Brigham, 2001:80) persediaan adalah aktiva lancar yang

paling tidak likuid, dan bila terjadi likuidasi maka persediaan merupakan

aktiva yang paling sering menderita kerugian. Oleh karena itu, pengukuran

kemampuan perusahaan unuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa

mengandalkan persediaan merupakan hal yang penting.

Rumus untuk menghitung quick ratio menurut (Kasmir, 2010:120)

adalah:

Quick Ratio = x 100%

Dalam buku (Martono, 2005:56) mengatakan untuk prinsip kehati-

hatian, maka besarnya quick ratio paling rendah 100%, artinya kewajiban

jangka pendek Rp 1 dijamin oleh aktiva lancar selain persediaan Rp 1.

3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Cash Ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang

bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. (Sutrisno, 2007:216)

Rumus menghitung cash ratio menurut (Kasmir, 2010:121) adalah:

Cash Ratio= x 100%

II.10.2. Rasio Solvabilitas



32

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh

kewajibannya (baik jangka pendek maupun jangka panjang), apabila perusahaan

itu dilikuidasi. (Raharjo, 2009:139)

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka panjang. (Subramanyam dan John, 2010:46)

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Seperti diketahui dalam

mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber

dana yang diperoleh adalah dari sumber pinjaman atau modal sendiri. (Kasmir

dan Jakfar, 2012:129-130)

Menurut (Raharjo, 2009:140) Rasio solvabilitas dibagi menjadi 2 antara

lain:

1) Rasio hutang atas harta (total debt to assets atau debt to assets ratio),

merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar

aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. (Kasmir, 2010:112)

Rumus untuk menghitung Total Debt to Assets Ratio menurut (Kasmir,

2010:122) adalah:

Total Debt to Assets Ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi aktiva lebih

besar rasionya lebih aman (solvable). Bisa juga dibaca berapa porsi hutang
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dibanding dengan hutang. Supaya aman porsi hutang terhadap aktiva harus

lebih kecil. (Harahap, 2004:304)

2) Rasio hutang atas Modal (debt to Equity Ratio), merupakan perbandingan

antara jumlah seluruh hutang (baik jangka pendek maupun jangka

panjang) dengan jumlah modal sendiri perusahaan.

Rumus untuk menghitung Debt to Equity Ratio menurut (Kasmir,

2010:120) adalah:

Debt to Equity Ratio =
Total Hutang

Modal Sendiri
x 100%

Rasio ini menggambarkan sampai sejauhmana modal pemilik dapat

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini

semakin baik. Untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal

lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama. (Harahap, 2004:303)

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk

mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio

ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva dibiayai dari hutang.

Dengan kata lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri

yang dijadikan untuk menjadikan jaminan hutang. (Kasmir dan Jakfar,

2004:190-191)

II.10.3. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam di dalamnya. Bila yang

digunakan adalah seluruh modal yang tertanam dalamnya, dalam hal ini seluruh
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aktiva atau kekeyaan perusahaan, maka kita kenal Rentabilitas Ekonomis.

Sedangkan bila kita hanya memandang modal sebagai modal sendiri, maka kita

kenal Rentabilitas Modal Sendiri. (Raharjo, 2009:140)

1. Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba atau

keuntungan sebelum biaya bunga dan pajak (EBIT = Earning before interest

and taxes). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan seluruh

modal yang ada di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. (Raharjo,

2009:141)

Adapun rumus untuk menghitung Rentabilias Ekonomi  menurut

(Raharjo, 2009:141) adalah:

Rentabilitas ekonomi =
Sisa Hasil Usaha

Total Aktiva
x 100%

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan

bila diukur dari nilai aktiva (Harahap, 2004:305). Dalam buku

(Subramanyam dan John, 2010:46) laba tahunan sebelum dikurngi bunga setelah

pajak.

2. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara keuntungan

bersih perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bagian

keuntungan yang berasal dari modal sendiri, dan sering dipakai oleh para

investor dalam pembelian saham suatu perusahaan.
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Adapun rumus menghitung Rentabilitas Modal Sendiri menurut

(Raharjo, 2009:142) adalah:

Rentabilitas Modal Sendiri =
Sisa Hasil Usaha

Total Modal Sendiri
x 100%

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur

dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus. (Harahap, 2004:305)

II.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran dan memperjelas

kerangka berfikir dalam pembahsan. Disamping itu juga bertujuan untuk

mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini

peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu tabel II.1 berikut ini:



36

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

NO NAMA TAHUN JUDUL SKRIPSI TUJUAN SKRIPSI HASIL PENELITIAN

1 Risdawinni Idris 2010 Analisis Kinerja Laporan

Keuangan pada Pusat

Koperasi Unit Desa

(PUSKUD) Provinsi Riau

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk melihat baik atau

buruknya kondisi Pusat Koperasi

Init Desa Provinsi Riau secara

internal pada tahun 2004-2008.

b. Untuk mengetahui keuangan

koperasi ditinjau dari rasio

likuiditas, probabilitas, aktivitas

dan leverage.

c. Untuk menginterprestasikan

rasio laporan keuangan sebagai

pertimbangan dalam mengambil

keputusan.

Dalam penelitiannya diperoleh hasil

bahwa:

a. Dilihat dari current ratio hasil

yang diperoleh baik, karena hasil

dari rasio lancar setiap tahun

mengalami peningkatan.

b. Dilihat dari quick ratio hasil yang

diperoleh kurang baik, karena

besarnya jumlah hutang lancar

dari pada jumlah aktiva lancar

yang sudah dikurangi dengan

persediaan.

c. Dilihat dari debt to total equity

ratio masih kurang baik, karena

masih besarnya hutang koperasi

yang dipinjam ke bank untuk
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memenuhi kebutuhan koperasi.

d. Dilihat dari debt ratio dikatakan

baik, karena besarnya aktiva yang

dibelanjakan dengan hutang yang

mengakibatkan perolehan rasio

hutang mengalami peningkatan

pada akhir tahun.

e. Dilihat dari margin laba kotor

dikatkan baik, karena laba kotor

yang di peroleh dalam persentase

pada tahun terakhir terus

mengalami peningkatan.

f. Dilihat dari net profit margin

dikatakan kurang baik, karena

kecilnya laba bersih yang

diperoleh koperasi.

g. Dilihat dari return on investment

(ROI) dikatakan kurang baik.
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2 Sandri Permana 2010 Analisis Laporan Keuangan

untuk Menilai Kinerja

Keuangan pada KUD Pelita

Jaya Desa Pelita Kecamatan

Bagan Sinembah Kabupaten

Rokan Hilir

Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui keuangan koperasi ditinjau

dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan

rentabilitas.

Dalam penelitiannya diperoleh hasil

bahwa:

a. Dilihat dari rasio likuiditas masih

dalam keadaan yang sangat baik,

tetapi rasio likuiditas dari tahun

ketahun selalu mengalami

penurunan.

b. Dilihat dari rasio solvabilitas

terjadinya peningkatan ini akan

berakibat pada kurang baiknya

kinerja keuangan  KUD Pelita

Jaya.

3 Abdullah 2010 Analisis Kinerja Keuangan

pada KUD Langgeng Desa

Marsawa Kecamatan Benai

Kabupaten Kuantan

Singingi

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk

mengetahui kinerja keuangan KUD

ditinjau dari likuiditas, solvabilitas serta

rentabilitas.

1) Dalam penelitiannya

diperoleh hasil bahwa

likuiditas, solvabilitas, dan

rentabilitas sudah

dianggap baik.
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Dari ketiga penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan bagi penulis

terdapat perbedaan dan persamaan antara lain adalah rasio keuangan yang

digunakan berbeda, karena rasio yang penulis gunakan sesuai dengan data yang

ada dalam laporan keuangan koperasi yang penulis teliti. Sedangkan

persamaannya seperti rasio rentabilitas disebut juga rasio probabilitas dalam buku

(Harahap, 2004:304) dan solvabilitas disebut juga leverage dalam buku

(Harahap, 2004:303)


