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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan ini merupakan salah satu kunci sukses dalam suatu usaha 

bagi seorang pimpinan dalam suatu badan usaha tanpa terkecuali yaitu 

koperasi. Rencana keuangan ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, tetapi 

rencana keuangan yang baik harus dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan 

koperasi pada saat ini. Kekuatan dalam koperasi harus dipahami jika hendak 

akan dimanfaatkan dengan tepat dan kelemahan pada koperasi harus dikenali 

hendak akan melakukan perbaikan. Gambaran perkembangan keuangan dan 

Informasi pada koperasi bisa diperoleh dengan mengadakan interpretasi dari 

laporan keuangan dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota Tahunan 

koperasi yang berbagai macam neraca dan laporan perhitungan sisa hasil 

usaha, yakni dengan akan menghubungkan elemen-elemen dari berbagai 

macam aktiva atau kekayaan koperasi dan elemen-elemen pasiva pada 

koperasi yang berupa kewajiban dan modal koperasi pada neraca dan laporan 

sisa hasil usaha yang akan menunjukkan hasil kegiatan koperasi pada periode 

tertentu (Sartono,2010) 

Laporan keuangan ini menghubungkan antara elemen-elemen aktiva, 

pasiva, dan sedangkan rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan 

antara elemen-elemen laporan keuangan. Berdasarkan tujuan penggunaan, 

rasio dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) rasio diantaranya adalah rasio 

rentabilitas. Rasio rentabilitas ditunjukan dengan keuntungan yang diperoleh 
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dari penjualan dan investasi. Perhitungan rentabilitas dilakukan dengan 

membandingkan antara laba setelah pajak dengan penjualan (Munawir. S, 

2010) 

Tingkat hutang dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh negatif 

terhadap rasio rentabilitas suatu perusahaan. Rentabilitas ekonomi merupakan 

perbandingan antara laba usaha dengan modal koperasi. Modal yang 

diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang 

bekerja didalam perusahaan (operating capital asset). Apabila koperasi tidak 

mempunyai hutang (leverage) artinya koperasi dalam beroperasi sepenuhnya 

dalam menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Dan 

semakin rendahnya leverage factor pada koperasi mempunyai risiko yang 

kecil bila kondisi ekonomi merosot, dan apabila sebaliknya semakin besar 

tingkat leverage pada koperasi akan semakin besar risiko usaha yang dihadapi 

terutama pada apabila kondisi perekonomian semakin memburuk. Begitu pula 

dengan pertumbuhan modal sendiri dalam suatu perusahaan merupakan 

prosentase yang menunjukkan peningkatan modal sendiri pada tahun tertentu 

dibandingkan dengan jumlah modal sendiri pada tahun sebelumnya. Dalam 

perusahaan, modal yang produktif biasanya menggunakan hasil labanya untuk 

ditanamkan kembali pada modal saham, yang mana hat itu akan 

meningkatkan prosentase jumlah modal sendiri. Begitupula kaitannya dengan  

pencapaian sisa hasil usaha, rasio yang tinggi menunjukkan pencapaian sisa 

hasil usaha koperasi atas modal sendiri yang dimiliki koperasi juga semakin 

tinggi, dengan kata lain kondisi usaha ini mempunyai rasio yang lebih besar 
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dan akan mempunyai rentabilitas modal sendiri yang lebih tinggi (Mufidah, 

2013). 

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh rentabilitas terhdap 

modal sendiri, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wara Handayani (2013) 

menyatakan bahwa dari bentuk pengaruh dari rentabilitas terhadap pada 

modal sendiri adalah positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Husnan (2017) menyatakan bahwa Modal Sendiri berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pada rentabilitas pada KSU di Kabupaten Jepara secara 

parsial.  

Masalah utama pada KSU Utama Karya Jepara yang menjadi alasan 

penelitian ini dilakukan karena adanya masalah laporan keuangan Sisa Hasil 

Usaha yang setiap periode penelitian ini telah mengalami kenaikan dan 

penurunan secara tidk teratur. Sebagaimana itu badan usaha koperasi yang 

lain, KSU Utama Karya Jepara sangat perlu diperhatikan dalam kebijakan 

keuangan koperasi, terutama pada hal kebijakan koperasi dalam kaitannya 

dengan kemampuan koperasi untuk menghasilkan sisa hasil usaha bagi para 

anggotanya. KSU Utama Karya Jepara diharapkan dapat mempunyai 

kemampuan yang secara finansial untuk memenuhi kewajibannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah “ 

PENGARUH RASIO RENTABILITAS DAN PERTUMBUHAN 

MODAL SERTA MODAL SENDIRI TERHADAP SISA HASIL 

USAHA PADA KSU UTAMA KARYA JEPARA” 
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1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis 

melakukan pembatasan masalah yaitu: 

A. Penelitian ini mengambil obyek pada KSU Utama Karya Jepara. 

B. Penelitian ini menitik beratkan pada pencapaian sisa hasil usaha pada 

koperasi yang ditentukan berdasarkan rasio rentabilitas dan pertumbuhan 

modal serta modal sendiri pada koperasi selama periode per 31 Desember 

2014 – 31 Desember 2017. 

C. Jangka waktu penelitian yang dilakukan selama dua bulan untuk 

pengumpulan data dan analisis data. 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka ada 

beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini. 

Masalah – masalah  tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana rasio rentabilitas danpengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha 

KSU Utama Karya pada tahun 2014-2017 ? 

2. Bagaimana pertumbuhan modal pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha 

KSU Utama Karya pada tahun 2014-2017 ? 

3. Bagaimana modal sendiri pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha KSU 

Utama Karya pada tahun 2014-2017 ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengukur atau menguji perkembangan rasio rentabilitas dan 

pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha pada KSU Utama Karya pada 

tahun 2014 – 2017. 

2. Untuk mengukur atau menguji pertumbuhan modal dan pengaruhnya 

terhadap Sisa Hasil Usaha KSU Utama Karya pada tahun 2014-2017. 

3. Untuk mengetahui modal sendiri dan pengaruhnya terhadap Sisa Hasil 

Usaha KSU Utama Karya pada tahun 2014-2017. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan kegunaan 

bagi berbagai pihak, antara lain: 

A. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam melakukan berbagai perbaikan-perbaikan, dan 

merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya yang 

berhubungan dengan analisis laporan keuangan yang ada dalam koperasi 

tersebut. 

B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi penulis 

dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang 

ilmu pengetahuan ekonomi manajemen keuangan khususnya pada Rasio 

Rentabilitas.


