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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992

tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha

yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sekaligus

merupakan pranata ekonomi Indonesia yang umumnya didirikan, dengan harapan

dapat mengatasi persoalan anggotanya. Khusus dalam bidang usaha, karena koperasi

merupakan suatu badan usaha yang sedikit banyak berkecimpung dalam lapangan

ekonomi maka dalam mencari pemecahan suatu persoalan manajemen akan

dibutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi.

Dalam menyelenggarakan usaha sebagai organisasi ekonomi, koperasi

memerlukan adanya modal. Peranan modal didalam operasional koperasi mempunyai

konstribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup maka usaha koperasi

tidak akan berjalan lancar. Modal dalam arti luas dimana modal itu meliputi dalam

bentuk uang maupun bentuk barang. Dalam pembagiannya modal usaha koperasi

terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari

simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah, sedangkan modal

pinjaman dapat berasal dari anggotanya, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan

lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
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Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, sehingga

koperasi harus dapat memanfaatkan modalnya dengan sebaik-baiknya yang artinya

dalam pengelolaan modal tersebut koperasi harus memberi manfaat yang sebesar-

besarnya untuk pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dalam pengelolaan modal atau

keuangan, maka pihak koperasi harus mampu mengalokasikan sumber daya keuangan

yang dimilikinya secara efisien untuk meningkatkan laba atau yang sering disebut

Sisa Hasil Usaha (SHU). Jadi setiap modal koperasi yang dikeluarkan untuk

membiayai kegiatan koperasi harus diarahkan untuk memperoleh laba, terutama

modal pinjaman harus diperhitungkan dengan benar antara beban bunga yang harus

dibayar dengan perolehan keuntungan dari pinjaman tersebut.

Pemanfaatan modal sendiri dan modal pinjaman salah satunya yaitu

pembiayaan operasional usaha untuk memperoleh profit (keuntungan). Hal ini dapat

dilihat secara langsung dalam laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan

memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pada saat tertentu, prestasi

operasi dalam suatu rentang waktu, serta informasi-informasi lainnya. Ditinjau dari

sudut pandang manajemen, laporan keuangan merupakan media untuk

mengkomunikasikan performance keuangan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang pemakai laporan keuangan

diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional dalam praktek

bisnis yang sehat. Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi koperasi diperlukan

beberapa tolok ukur, salah satunya yaitu analisis rasio keuangan yang

menghubungkan data-data keuangan yang satu dengan lainnya. Analisis rasio

keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan
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berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan

perubahan kondisi keuangan atau prestasi koperasi di masa lalu dan membantu

menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan

peluang dan risiko yang akan terjadi. Makna dan kegunaan rasio keuangan dalam

praktek bisnis pada kenyataannya bersifat subjektif tergantung kepada dan untuk apa

suatu analisis dilakukan serta dalam konteks apa analisis tersebut diaplikasikan.

Rasio yang digunakan pada dasarnya adalah untuk mempelajari bagian relatif

antara modal pinjaman yang diberikan kreditor dan modal sendiri dari pemegang

saham. Rasio yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-

modal yang digunakan dalam koperasi disebut rasio rentabilitas. Besar kecilnya nilai

rentabilitas tergantung dari keuntungan yang diperoleh dari modal yang dimiliki

dalam menjalankan usaha koperasi. Perolehan nilai rentabilitas, besarnya modal

sendiri sangat berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang akan diperoleh

dengan semakin besar keuntungan yang diperoleh maka didapat nilai rentabilitas

semakin besar. Dengan  memanfaatkan modal sendiri secara baik dalam menjalankan

usaha koperasi berarti keuntungan yang diperoleh koperasi cenderung meningkat,

dikarenakan dengan penggunaan modal sendiri tidak terdapat beban bunga yang

harus ditanggung seperti halnya dalam modal pinjaman. Dengan diperoleh

keuntungan setelah pajak yang tinggi maka nilai rentabilitas yang dihasilkan juga

semakin tinggi, ini menunjukkan bahwa koperasi semakin efektif dalam

memanfaatkan modal untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Semakin tinggi

rentabilitas maka kinerja perusahaan semakin efektif.
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Sebagaimana KUD. Mintorogo Karanganyar Demak, perlu mengkaji

penggunaan modal dalam operasional usahanya. Pada sisi lain modal sendiri yang

digunakan dalam usaha KUD yang besar tidak selalu menjamin akan perolehan

keuntungan atau sisa hasil usaha yang besar. KUD ini menjalankan berbagai macam

usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya  dari kebutuhan primer, simpan-

pinjam, kebutuhan pertanian, dan lain-lain. Dengan melihat banyaknya usaha yang

dijalankan oleh KUD. Mintorogo Karanganyar Demak, maka koperasi tersebut

membutuhkan banyak modal untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya modal

yang tinggi diharapkan pencapaian laba (profit) tinggi serta dicapainya tingkat

rentabilitas yang efisien. Umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting

daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belum merupakan ukuran telah

bekerja secara efisien dalam menggunakan modal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diadakan penelitian tentang ”PENGARUH

MODAL SENDIRI DAN MODAL PINJAMAN TERHADAP TINGKAT

RENTABILITAS MODAL SENDIRI PADA KUD. MINTOROGO

KARANGANYAR DEMAK”.

1.2. Ruang Lingkup

1.2.1. Badan usaha koperasi yang akan dijadikan lokasi penelitian dalam

penulisan skripsi ini adalah KUD. Mintorogo Karanganyar Demak

dengan periode penelitian mulai tahun 2006 – 2010.
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1.2.2. Modal sendiri  KUD yang dimaksud : merupakan keseluruhan simpanan

pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah KUD. Mintorogo

Karanganyar Demak selama periode penelitian.

1.2.3. Modal pinjaman yang dimaksud merupakan keseluruhan pinjaman

untuk KUD. Mintorogo Karanganyar Demak baik dari anggota KUD

sendiri, koperasi atau anggota lain, serta yang bersumber dari bank dan

lembaga keuangannya lainnya selama periode penelitian.

1.2.4. Rentabilitas diukur melalui pencapaian Rentabilitas Modal Sendiri

dimana merupakan perbandingan SHU terhadap modal sendiri koperasi

selama periode penelitian.

1.3. Perumusan Masalah

1.3.1. Apakah ada pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap

tingkat rentabilitas yang diperoleh KUD. Mintorogo Karanganyar

Demak secara parsial ?

1.3.2. Apakah ada pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap

tingkat rentabilitas yang diperoleh KUD. Mintorogo Karanganyar

Demak secara simultan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
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1.4.1. Untuk mengukur besarnya pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman

terhadap tingkat rentabilitas yang diperoleh KUD. Mintorogo

Karanganyar Demak secara parsial.

1.4.2. Untuk menguji pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap

tingkat rentabilitas yang diperoleh KUD. Mintorogo Karanganyar

Demak secara simultan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya dapat

dijadikan bahan pertimbangan oleh manajemen dalam menentukan keputusan atau

kebijaksanaan di masa yang akan datang, dalam pengelolaan modalnya baik modal

sendiri maupun modal pinjaman keterkaitannya dengan kemampuan modal koperasi

secara keseluruhan untuk menghasilkan laba (SHU), sehingga KUD dapat melakukan

pengelolaan modalnya dengan sebaik-baiknya.


