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BAB II
TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan

pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prnsip-prinsip

koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatan taraf hidup anggota pada

khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Koperasi merupakan

gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (Rudianto,

2008:3). Koperasi berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik

Indonesia tahun 1945, dan dalam Pasal 3 (tiga) UU Perkoperasian menyatakan

babhwa koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut UUD Perkoperasian pasal 1 UU No.17/2012, koperasi adalah

badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi,

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial,

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan mendirikan koperasi

adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan

masyarakat umum pada umumnya. Adapun fungsi dan peran koperasi didalam

masyarakat dan bernegara membantu memperkukuh perekonomian masyarakat

dan pemerintah (Kasmir, 2010:41).

Koperasi menurut Hendar (2004:2) merupakan organisasi otonom dari

orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan

aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha
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yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi

memiliki jati diri, oleh, dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya

berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi

berwatak sosial dapat dijumpai hampir disemua Negara, baik Negara maju

maupun Negara yang sedang berkembang.

Pada mulanya organisasi tersebut tumbuh di Negara industri di Eropa

Barat, namun setelah munculnya kolonialisme di beberapa Negara Asia, Afrika,

dan Amerika Selatan, koperasi juga tumbuh di Negara-negara berkembang atau

Negara-negara miskin yang menjadi jajahan. Setelah Negara-negara jajahan

mengalami kemerdekaan, banyak Negara yang memenfaatkan koperasi sebagai

salah satu alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

II.1.1 Prinsip-prinsip koperasi

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi tidak terlepas dari sejarah dan

perkembangan prinsip koperasi internaional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal

6 ayat 1 Undang-Undang No.17/2012, koperasi indonesia melaksanakan prinsip

koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat suka rela dan terbuka

2. pengawasan oleh anggota diselenggarakan secar demokratis

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi

4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan indepenen

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas,

pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi  kepada masyarakat

tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
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6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan

koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal,

nasional, regional, dan internasional

7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan

masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

II.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi terbagi atas beberapa jenis menurut Rudianto (2008:5) dalam

perekonomian masyarakat. Jenis-Jenis Koperasi adalah sebagi berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak

dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk

kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan

bantuan dana.

2. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya  terdiri dari para

konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi

konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang

dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung kepada latar belakang

kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang

mengelola toko serba ada, dan sebagainya.

3. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para

produsen atau pemilik barang atau pennyediaan jasa. Koperasi pemasaran
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dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya untuk memasarkan

barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi

menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang tersebut

dilakukan oleh koperasi. Keikutsertaan dari anggota koperasi sebatas

memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah

untuk menyederhanakan rantai rata niaga dan mengurangi sekecil mungkin

keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang

mereka dapatkan.

4. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan

usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan

dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah

menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama.

Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal

para anggotanya guna menghasilkan barang atau jasa tertentu melalui suatu

badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

II.2 Koperasi Menurut Syariat Islam

Banyak orang yang menganggap bahwa koperasi merupakan lembaga

usaha yang cocok untuk memberdayakan masyarakat kecil. Koperasi yang

memiliki nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan, menolong diri sendiri,

tanggung jawab sendiri, demokrasi, keadilan, soladiritas, tanggung jawab sosial

dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam pandangan islam, koperasi tergolong
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sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama,

kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

Sebagian ulama menganggap koperasi (Syirkah Ta’awuniyah) sebagai

akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih,

di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha

atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian. Perjanjian

koperasi dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, dan tolong menolong adalah

perbuatan terpuji dalam islam sehingga berkoperasi adalah salah satu perbuatan

tolong menolong yang diperbolehkan.

Sesuai dengan firman allah yang tetuang dalam al-qur’an surat al-maidah

ayat 2 yang berbunyi:










Artinya:“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Qur’an surat Al-maidah ayat 2).

Dan sebuah hadist yang menjelaskan tenteng persaudaraan antara umat

muslim. Hadits riwayat Muslim yang terdapat dalam shahih muslim juz II Bab

Tahrimu adh dhulm hal 430 dalm sabda rasulullah yaitu:
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َج اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ال یَْظلُِمھُ َوال یُْسلُِمھُ َمْن  َكاَن فِي َحاَجِة أَِخیِھ َكاَن هللاُ فِي َحاَجتِِھ َوَمْن فَرَّ

َج هللاُ َعْنھُ بِھَا ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب یَْوِم اْلقِیَاَمِة َوَمْن َستََر ُمْسلًِما َستََرهُ هللاُ  یَْوَم َعْن ُمْسلٍِم ُكْربَةً فَرَّ

اْلقِیَاَمة

Artinya:”Seorang muslim dengan orang islam lainnya itu bersaudara. Tidak

boleh menganiayanya dan tidak boleh menundukkan (menguasai)nya.

Barang siapa yang selalu memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah

akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang memecahkan kesulitan

orang muslim, maka Allah akan memecahkan kesulitan orang di hari

kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib (cela) orang muslim, maka

Allah akan menutup aib (cela)nya hari kiamat.

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. Tolong menolong adalah perbuatan

terpuji menurut pandangan islam, salah satu bentuk tolong menolong adalah

mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi adalah merupakan salah satu

perbuatan terpuji dimata agama islam.

II.3 Pengertian Manajemen Keuangan

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi

kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan.

Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk membeli aktiva tetap.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari

sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah.
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Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan

sebagai semua aktivitas perusahaan yang menghubungkan dengan usaha-usaha

mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk

menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Usaha

mendapatkan dana sering disebut dengan penbelanjaan pasif, dan bila kita lihat di

neraca akan terlihat di sisi pasiva, sedangkan usaha mengalokasikan dana disebut

pembelanjaan aktif dan dineraca akan terlihat disisi aktiva (Sutrisno, 2007:3).

Fungsi manajemen keuangan tidak bisa dipisahkan dengan fungsi-fungsi

manajemen lainnya seperti manajemen pemasaran, produksi, maupun sumber

daya manusia.Manajemen lainnya berpengaruh terhadap keputusan keuangan.

Oleh karena itu menajer keuangan harus dapat bekerja sama dengan semua fungsi-

fungsi tersebut. James C. Van Horne mendefinisikan manajemen keuangan adalah

segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan

aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh (Kasmir, 2010:5).

Menurut Brigham dan Houston (2004:5) dalam bukunya dasar-dasar

manajemen menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang yang terluas

dari bidang pasar uang dan modal serta bidang investasi dan manajemen keuangan

yang paling banyak memiliki peluang pekerjaan. Manajemen keuangan memiliki

arti penting di semua jenis bisnis, termasuk perbankan dan industri-industri

keuangan lainya.

II.3.1 Tujuan Manajemen Keuangan

Kita ketahui bahwa tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran

para pemegang saham atau pemilik (Sutrisno, 2007:4). Kemakmuaran pegang
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saham diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang

merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan

kebijakan deviden.

Harmono (2009:6) dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan

manajemen keuangan secara mendasar, pemaksimalan kekeyaan para pemegang

saham adalah secara rasional mampu menunjukan operasi bisnis perusahaan

melalui alokasi sumber daya secara efisien, dengan asumsi bahwa dalam

mencapai tujuan, manajemen keuangan harus melalui pertimbangan kebijakan

keuangan sesuai perencanaan dan pengendalian secara efektif dan efisien.

II.3.2 Fungsi manajemen keuangan

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusah utama yang harus

dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu sebagai berikut: (Harmono, 2009:6).

1. Keputusan investasi.

Keputusan investasi berkaitan dengan jumlah aktiva dimiliki, kemudiam

penempatan komposisi masing-masing aktiva, misalnya berapa alokasi kas,

aktiva tetap atau aktiva lainnya.Keputusan investasi berkaitan erat dengan

disisi kiri dari laporan keuangan neraca.

2. Keputusah pendanaan.

Merupakan keputuisan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan

perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri dan biasanya

berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca.
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3. Keputusan deviden.

Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan poleh perusahaan

kepada para pemegang saham.Oleh karena itu deviden ini merupakan bagian

dari penghasilan yang diharapkan oleh oemegang saham.

Fred, menjelaskan bahwa fungsi utama manajer keuangan adalah

merencanakan, mencari dan memanfaatkan dana untuk memaksimalkan nilai

perusahaan, atau dengan kata lain aktivitasnya berhubungan dengan keputusan

tentang pilihan sumber dana dan alokasi dana (Kasmir, 2010:16).

II.4 Pengertian laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui

kinerja perusahaan dalam suatu periode.  Seperti yang kita ketahui bahwa laporan

keuangan, merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan

melaporkannya pada suatu periode tertentu.

Menurut Kasmir (2010:66) laporan keuangan adalah laporan yang

menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu peroide

tertentu. Dengan adanya analisis maka dapat diketahui letak kelemahan dan

kekuatan perusahaan. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang

dilakukan perusahaan sekarang dan masa yang akan datang, dengan melihat

persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki guna untuk

memenfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari ancaman

yang timbul pada saat sekarang dan tahun kemudian.
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Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang

meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan rugi laba. Laporan keuangan

disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam

pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain

manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah (Sutrisno, 2007:9).

Laporan keuangan menurut Agnes (2003:2) yaitu media untuk meneliti

kopndisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca,

perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dalam laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan menurut Brigham dan Houston (2004:44) yaitu

beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis diatasnya, tetapi penting

juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang mendasari angka-angka tersebut.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak

transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan

hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan.

Laporan keuangan ini disususn dan ditafsirkan untuk kepentingan

manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan

dengan data keuangan perusahaan (Jumingan, 2006:4). Inti dari laporan

keuangan adalah menggambarka pos-pos keuangan yang diperoleh dalam suatu

periode. Dalam praktinya kita mengenal beberapa macam laporan keuangan

seperti:
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1. Neraca

Merupakan laporan yang menunjukan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang),

dan modal perusahaan (equitas), perusahaan pada saat tertentu (Kasmir,

2010:69). Neraca menurut Jumingan (2006:) dalam bukunya analisis laporan

keuangan adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), utang

(liabilities), dan modal sendiri (owners’ equity) dari suatu perusahaan pada

tanggal tertentu.

2. Laporan laba rugi

Menunjukan suatu kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode

tertentu. Laporam laba rugi (income statement ) mengukur kinerja keuangan

perusahaan antara tanggal neraca (Subramanyam, 2013:24).

3. Laporan perubahan modal

Keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan

yang disajikkan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang

dianggap perlu atas laporan yang ada sehingga menjadi jelas sebab

penyebabnya.

4. laporan arus kas

Merupakan laporan yang menunjukan arus kas masuk da arus kas keluar

diperusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak

lain, sementara arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh

perusahaan.



26

II.4.1 Tujuan Laporan Keuangan.

Menurut Sofyan Syafri (2008:134) mengatakan bahwa laporan keuangan

bertujuan bahwa laporan keuangan akan memberi informasi keuangan yang

mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan akan

memberi informasi keuanagan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping

pihak manajemen perusahaan.

Menurut SAK (standar akuntansi Indonesia) tujuan laporan keuangan

adalah  adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja

serta perubahan posisis keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum

laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu

perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu (Kasmir,

2010:86), jelas bahwa laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan

kepada pihak dalam maupun luar perusahaan yang nemiliki kepentingan terhadap

perusahaan.

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan

yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki

perusahaanpada saat ini.

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang

dimiliki perusahaanpada saat ini.
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3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh

pasa suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tenteng jumlah biaya dan jenis biaya yang dikelurkan

perusahaan dalam suatu periode tertentu.

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva,

dan modal perusahaan.

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu

periode tertentu.

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

8. Informasi keuangan lainya.

II.4.2 Sifat Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan

itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat :

1. Bersifat historis

Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau

masa yang sudah lewat dari masa sekarang.

2. Bersifat menyeluruh

Bersifat menyeluruh maksudnya lapaoran keuangan dibuat selengkap mungkin,

artinya laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yang hanya sebagian ( tidak

lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan

perusahaan.
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II.4.3 Jenis Laporan Keuangan

Melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode dan teknik

analisis yang tepat. Dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis

laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu:

1. analisis vertikal

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu

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 keperiode tidak diketahui.

2. Analisis horizontal

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 lain.

II.5 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun

adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan

terdiri dari dua kata yaitu anslisis dan laporan keuangan. Kata analisis adalah

memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba/rugi, dan arus kas (dana). Dan

apabila kedua istilah tersebut digabungkan maka analisis laporan keuangan adalah

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna
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antara satu dengan yang lain baik data kuantitatif maupun data non-kuantitatif

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat

penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Sofyan, 2008:189).

Analisis rasio keuangan merupakan alat bagi manajemen keuangan

perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk menditeksi/

mendiaknosis tingkat kesehatan perusahhan melalaui analisis kondisi arus kas

atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja

organisasi secara keseluruhan ( Harmono, 2009:104).

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan tentang

hubungan atau kecendrungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan

keuangan , hasil usaha, kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak

memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur

laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun

untuk mengetahui arah perkembangannya (Jumingan, 2006:42).

Analisis keuangan yang menghasilkan informasi tentang penilaian dan

keadaan keuangan koperasi, baik yang telah lampau atau saat sekarang serta

ekspektasinya dimasa depan (Manahan, 2005:35).

II.6 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari

satu pos laporan keuangan dengan pos lainya yang mempunyai hubungan yang

relevan dan signifikan (berarti), (Sofyan, 2008:297). Rasio dalam analisis laporan

keuangan adalah angka yang menunjukan hubungan antara suatu unsur-dengan

unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur laporan keuangan
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tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana (Jumingan,

2006:118). Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka

yang ada dalam laporan keuangan dengan sara membagi satu angka dengan angka

lainnya. Kemudian angka dibandingkan dapat berupa angka dalam satu periode

maupun beberapa periode (Kasmir, 2010:93).

II.6.1 Jenis-Jenis Rasio Keuangan.

Salah seorang penulis J.Courties memberikan kerangka rasio keuangan

secara kategori dan ia melihat bahwa tiga aspek penting dalam menganalisis

laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Profitabilitas kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang digambarkankan

oleh return on investment ( ROI ).

2. Manajemen performance adalah rasio yang dapat menilai prestasi manajeman.

Ia melihat dari segi kebijakan kredit, persediaan, administrasi, dan struktur

harta dan modal.

3. Solvency kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya. Solvency

digambarkan oleh arus kas baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jenis-jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja

manajemen beragam. Penggunaan masing-masing rasio tergantung kebutuhan

perusahaan, artinya terkadang tidak semua rasio digunakan. Hanya saja jika

hendak melihat kondisi dan posisi perusahaan secara lengkap, maka sebaiknya

seluruh rasio digunakan,

Dalam praktiknya terdapat beberapa macam jenis rasio keuangan yang

dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Kasmir, 2010:110).
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Berikut ini jenis-jenis rasio keuangan yaitu:

1. Rasio likuiditas.

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas ( liquidity ratio)

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi

kewajiban (hutang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan

mampu untuk memenuhi hutang (membayar) trersebut terutama hutang yang

sudah jatuh tempo (Kasmir, 2010:110).

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiba-

kewajibannya yang harus segera dipenuhi (Sutrisno, 2007:215)

Adapun untuk jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan terdiri dari:

1. Rasio lancar (current ratio).

Rasio lancar atau current ratio, merupakan rasio untuk mengukur

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain,

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka

pendek yang segera jatuh tempo (Kasmir, 2010:111). Dalam bukunya ia

menyebutkan bahwa rata-rata industri untuk current ratio adalah atau 2 kali atai

dapat dikatakan 200%. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang

lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi keawajiban jangka

pendeknya.

Rasio lancar = aktiva lancarHutang lancar X 100 %
Hanafi (2003:77) menyebutkan bahwa rasio yang rendah menunjukan

risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukan
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adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik

terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar secara umum menghasilkan

return yang  lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap.

2. Rasio cepat (quick ratio).

Merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan memenuhi

atau membayar utang lancar dengan aktiva lancar (hutang jangka pendek) dengan

aktiva lancar tanpa memperhatikan nilai sediaan. Semakin besar rasio ini, maka

akan semakin baik.

Rasio cepat = Aktiva Lancar – PersediaanHutang lancar X 100%
Sama seperti halnya rasio lancar, angka yang terlalu tinggi untuk

persediaan menunjukan indikasi kelebihan kas atau piutang, sedangkan angka

yang terlalu kecil menunjukan risiko likuiditas yang sangat tinggi.

3. Rasio kas (cash rasio).

Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas

yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan rasio ini menunjukan

kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka

pendeknya. Dan rata-rata industry untuk cash ratio yaitu sebesar 50% (Kasmir,

2010:121).

Rasio kas = kas + bankhutang lancar X 100%
2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau rasio leverage, merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya,
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berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan

aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan

(dilikuditasi).

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan

yang total hutangnya lebih besar disbanding total asset.

Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain yaitu:

1. Debt to assets ratio (debt ratio)

Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar

aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya dengan membandingkan antara

total hutang dengan total aktiva. Rumus untuk mencari dept ratio adalah sebagai

berikut:

= (total utang)total assets( total aset) X 100%
Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio hutang

(debt ratio), mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang

dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki perusahaan baik

jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditor lebih menyukai debt ratio yang

rendah karena keamanan dananya menjadi semakin baik. Sebaliknya semakin

tinggi rasio ini maka perusahaan semakin berisiko ( Sutrisno, 2007:217).
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2. Debt to equity ratio.

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan

equitas.Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh

utang, termasuk utang lancar dengan seluruh equitas. Rasio ini berguna untuk

mengetahi jumlah dana yang disediakan peminjam ( kreditor) dengan pemilik

perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal

sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Rumus untuk mencari debt to equity ratio sebagi berikut:

= ( )( ) 100%
3. Long term debt to equity ratio.

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa baguan dari setiap rupiah modal sendiri

yangdijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara

utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Dihitung dengan rumus sebagi berikut:

LTDtER = (total utang jangka panjang)(modal) X 100%
3. Rasio Aktivitas.

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Efisiensi

yang digunakan misalnya di bidang penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan

efisiensi di bidang lainya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai

kemampuan peruahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
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Rasio ini melihat pada beberapa asset kemudian menentukan tingkat

aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat  kegiatan tertentu. Rasio aktivitas

mengukur seberapa efektif perusahaan memenfaatkan sumber daya yang ada pada

pengendaliannya. Semua rasio aktivitas ini membandingkan antara ringkat

penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio ini menganggap

bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan antara yingkat penjualan dengan

berbagai unsur aktiva (Agnes, 2003:14). Jenis-jenis rasio aktivitas  yang

dirangkum dari beberapa ahli keuangan, yaitu:

1. Perputaran piutang (receivable turnover)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan

piutang yang selama satu periode. Makin tinggi rasio menunjukan bahwa modal

kerja yang ditanamkan dalam piutang makin rendah ( bandingkan dengan rasio

tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi bagi perusahaan baik. Sebaliknya jika

rasio makin rendah, maka ada over invesment dalam piutang. Rumus dari

perputaran piutang sebagai berikut:

Perputaran puitang = PenjualanPiutang X 100%
perputaran piutang merupakan ukuran efektifitas pengolahan piutang.

Semakin cepat perputaran piutang, semakin efektif perusahaan dalam mengelola

piutangnya.

2. Perputaran persediaan (inventory turnover)

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam suatu periode.

Perputaran persediaan di hitung dengan rumus:
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Perputaran persediaan = Harga pokok penjualanPersediaan X 100%
Rasio ini dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio

yang menunjukan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun.

3. Perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover).

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan

penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini

memperlihatkan sejauh mana aktivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya.

Semakin tinggi rasioini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut.

Pada beberapa industri seperti industri yang memiliki proporsi aktiva yang tinggi,

rasio ini cukup penting diperhatikan. Sedangkan untuk dibidang jasa, rasio ini

barang kali tidak begitu penting untuk diperhatikan. Adapun rumus yang

digunakan dalam perhitungannya yaitu:

Perputaran aktiva tetap = PenjualanAktiva tetap X 100%
Dalam rasio ini juga dapat diartikan untuk mengukur apakah perusahaan

sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum, untuk mencari

rasio ini yaitu dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva

tetap.

4. Perputaran aktiva (aseets turnover).

Perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga mengukur

berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Perputaran aktiva

merupakan ukuran efektifitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan.
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Semakin besar perputaran aktiva semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya.

Dengan demikian perpputaran aktiva dapat di hitung dengan:

Perputaran aktiva = penjualantotal aktiva X 100%
4. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas.

Rasio rentabilitas/profitabilitas merupakan rasio untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga

memberikanukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan.

Keuntungan merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh manajen.

Rasio keuntungan atau profitabilitas untuk mengukur seberapa besar tingkat

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan

menunjukan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan

(Sutrisno,2007:222). Jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

1. Profit margin

Profit margin on sales atau rasio profit margin atau margin laba atas

penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin

laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat pemjualan tertentu. Profit margin

yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang
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tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu.

Secara umum rasio yang rendah menunjukan ketidak efisienan manajemen.

Adapun rumus yang dapat digunakan dalan perhitungannyaadalah sebagi berikut:

= Sisa Hasil UsahaPenjualan X 100%
2. Return on assets (ROA)

Hasil pengembalian investasi atu lebih dikenal dengan nama return on

assets merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang

digunakan dalam perusahaan. ROA juga sering disebut rentabilitas ekonomi yang

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan

semua aktifitas yang dimiliki oleh perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran

tentang efektifitas manajemen  dalam mengelola investasinya. Berikut cara

perhitungannya:

Return on assets = Sisa Hasil UsahaTotal asset X 100%
Rasio yang tinggi menunjukan efisiensi asset, yang berarti efisiensi

manajemen. Menurut Kasmir dalam bukunya menyebutkan bahwa rata-rata

industri untuk return on assets yaitu sebesar 30%. (2010:138)

3. Return on equity (ROE).

Hasil pengembalian equitas atau ROE atau rentabilitas modal sendiri,

merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri.Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri. Dan rata-rata

industri menuruk Kasmir adalah sebesar 40%. Makin tinggi rasio ini, makin baik
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artinya posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian sebaliknya, berikut cara

perhitungannya:

Return on equity = Sisa Hasil UsahaModal sendiri X 100%
II.6.2 Keterbatasan Rasio Keuangan.

Meskipun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan

yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti

rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan

yang sesungguhnya. Artinya kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti

hasil perhitungan yang kita buat.

J. Fred Weston dalam buku Kasmir (2010:103) menyebutkan kelemahan

dari rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. data keuangan disusun dari data akuntansi, dimana data tersebut ditafsirkan

dengan berbagai macam cara.

2. prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatka laba yang dilaporkan berbeda

pula, dapat naik ataupun turun, tergantung pada pelaporanya.

3. adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak

jujur dalam memasukan angka-angka kelaporan keuangan yan g nereka buat.

4. perlakuan pengeluaran  untuk biaya- biaya antar satu perusahaan dengan

perusahaan lainnya berbeda.

5. kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industry belum

menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik.
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II.7 Penelitian Terdahulu

Permana (2010) melakukan penelitian tentang “ Analisis Laporan

Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada KUD pelita Jaya Desa Pelita

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Metode Analisis Data yang

digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh

diuraikan secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori-teori yang

relevan, sehingga dapat dilakukan pendekatan terhadap pemecahan masalah yang

ada dan selanjutnya diambil suatu kesimpulan. Terjadinya penurunan Ratio

Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio tahun 2009 kemudian dibandingkan

dengan rata-rata ratio internal KUD Pelita Jaya yang menunjukkan bahwa KUD

Pelita jaya telah mampu membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh

tempo. Akan tetapi jika dibiarkan pada kondisi ini maka dikhawatirksn pada

tahun-tahun yang akan datang akan terjadi penurunan yang lebih besar lagi dan

perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

Terjadinya penurunan Ratio Rentabilitas yang diukur dengan Return On

Total Asset tahun 2009 kemudian dibandingkan dengan rata-rata ratio internal

KUD Pelita Jaya yang menunjukkan bahwa kurang baikknya kinerja keuangan

KUD Pelita Jaya, dengan menurunnya ratio rentabilitas (Return On Total Asset )

maka laba yang diperoleh KUD Pelita Jaya akan semakin berkurang. Terjadinya

peningkatan Ratio Solvabilitas yang diukur dengan Debt to Asset Ratio dan Debt

to Equity tahun 2009 kemudian dibandingkan dengan rata-rata internal KUD

Pelita Jaya yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ratio perusahaan
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kepada kreditur 49 dalam membayar semua kewajibannya, karena semakin

meningkaynya porsi dalam pendanaan aktriva dan modal sendiri.

Wijanarko (2005) melakukan penelitian tentang “ Analisis Faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja keuangan pada KUD Rukun Makmur Desa simpang

Dua Kabupaten Kampar. Metode Analisis Data yang digunakan adalah analisis

deskriptif yaitu tekhnik mengumpulkan data yang berupa laporan keuangan KUD

Rukun Makmur Desa Simpang Dua Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

dari tahun 1999-2003. Kemudian berdasarkan teori yang relevan diambil suatu

kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa

berfluktuasinya rasio likuiditas adalah selalu berubahnya jumlah modal kerja yang

digunakan setiap tahunnya dan tidak tercapinya rasio Likuiditas sesuai dengan

standar kesehatan koperasi RIAU disebabkan oleh tingginya jumlah utang lancar

yang tidak diikuti oleh kenaikan jumlah harta lancar dimana tingginya hutang

lancar disebabkan oleh adanya hutang titipan pada Pos kewajiban lancar yang

terdapat pada laporan keuangan KUD Rukun Makmur. Kemudian tidak

tercapainya Rasio Rentabilitas sesuai dengan ukuran criteria kesehatan koperasi.

Misri (2010) melakukan penelitian tentang “ Analisis Rasio Keuangan

Untuk Menilai Efesiensi Penggunaan Modal Kerja pada PT.RIAU POS

INTERMEDIA PEKAN BARU. Metode Analisis Data yang digunakan adalah

metode deskriptif yaitu menganalisa data berupa neraca dan laporan laba rugi

kemudian dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya dan dihubungkan

dengan teori yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk

menganalisa efesiensi modal kerja perusahaan dengan menggunakan rasio
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likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Menyimpulkan bahwa analisis rasio likuiditas PT. Riau Pos Intermedia pekan

baru selama lima tahun terakhir berada diatas standar rata-rata terutama pada

current ratio dan working capital tetapi cash rasio berada di bawah standar rata-

rata, sehingga selama lima tahun perusahaan mengalami kelebihan dana. Keadaan

seperti ini menyebabkan perusahaan belum efesien dalam menggunakan modal

kerja perusahaan. Analisis rasio solvabilitas selama lima tahu terakhir berada

diatas rata-rata. Hal ini menandai perusahaan lebih banyak dibiayai oleh hutang

dibandingkan dengan modal sendiri. Sementara analisis rasio aktivitas selama

lima tahun terakhir menunjukan bahwa perputaran piutang sudah berada diatas

standar rata-rata. Hal ini menggambarkan perusahaan kurang mampu

meningkatkan kemanpuan perputaran modalnya. Analisis rasio profabilitas

menunjukan bahwa perusahaan masih dibawah standar rata-rata, disebabkan

adanya dana yang menganggur dan tidak dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga

perusahaan belum mampu menghasilkan laba sesuai yang diharapkan.


