BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Praktik Kerja
Pada perkembangannya, koperasi menghadapi tantangan perekonomian
nasional dan global yang bergerak dinamis. Koperasi dianggap sebagai
lembaga ekonomi yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Berdasarkan UU
No.25 Tahun 1992 pada BAB 1 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.Fungsi dan peran koperasi juga adalah untuk membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya
dan pada masyarakat pada umumnya untuk mensejahterakan ekonomi dan
sosialnya. Dalam hal ini, koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya
mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat terkhusus anggotanya. Tidak
berlebihan sebagai saka guru atau pilar utama perekonomian utama
perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, koperasi sebagai lembaga ekonomi
di Indonesia menggerakan roda perekonomian rakyat. Keberadaan koperasi
atas landasan dan asas koperasi Indonesia.
Tasikmalaya merupakan kota cikal bakal berdirinya koperasi di Indonesia.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan kota Tasikmalaya, pada Desember 2019 dari total 622 koperasi
yang tercatat, ada sekitar 296 koperasi yang aktif saat ini.
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Untuk melihat keadaan dan kondisi koperasi perlu dilihat juga dari
berbagai aspek. Salah satunya pada aspekkesehatan koperasi dari laporan
keuangannya.

Laporan

keuangan

merupakan

suatu

informasi

yang

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh laporan
keuangan tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahan.
Namun, tidak hanya melihat laporan keuangannya saja, kita perlu mengadakan
analisa kelanjutan terkait laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya terdapat: laporan laba
rugi; laporan perubahan modal; laporan neraca. Dalam hal ini, penulis tertarik
untuk melakukan analisa terhadap laporan keuangan dalam penyajian neraca
akhir menggunakan trend common size dengan subjek Praktik kerja berlokasi
pada Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut Banda (KSP-SPB)
Tasikmalaya. Maka dari itu untuk Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul
“ANALISA LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
METODE TREND COMMON SIZE PERIODE TAHUN 2017-2019
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SIMPENAN PEMEUNGKEUT
BANDA KOTA TASIKMALAYA”
Diharapkan pada Praktik kerja kali ini bisa menemukan dan mengukur
kekuatan dan kelemahan serta kondisi keuangan dari tahun ke tahun pada
Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut Banda. Ini merupakan salah
satu hal yang melatarbelakangi penulis melakukan Praktik kerja analisa
laporan keuangan untuk periode tahun 2017-2019.
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1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang Praktik kerja tersebut, maka identifikasi
masalah yang ingin penulis cari adalah:
1. Bagaimana

analisa

laporan

keuangan

periode

2017

dengan

menggunakantren trend common size pada Koperasi Simpan Pinjam
Simpenan Pameungkeut Banda.
2. Bagaimana analisa laporan keuangan periode 2018 menggunakan trend
common size pada Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut
Banda.
3. Bagaimana analisa laporan keuangan periode 2019 menggunakan trend
common size pada Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut
Banda.
4. Bagaimana perkembangan Trend Common Size laporan keuangan
Koperasi Simpan Pinjam Pameungkeut Banda periode tahun 20172019

1.3. Tujuan Praktik kerja
Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dari
melakukan Praktik kerja terhadap analisa laporan keuangan koperasi simpan
pinjam Simpenan Pameungkeut Banda, adalah untuk mengetahui:
1. Hasil analisa laporan keuangan periode 2017 dengan menggunakantren
trend common size.
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2. Hasil analisa laporan keuangan periode 2018 menggunakan trend
common size.
3. Hasil analisa laporan keuangan periode 2019 menggunakan trend
common size.
4. Kondisi perkembangan antara tiga periode trakhir laporan keuangan
tahun 2017, tahun 2018 dengan periode tahun 2019 menggunakan
metode trend common size.

1.4. Kegunaan Praktik kerja
Hasil Praktik kerja yang disajikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
1.

Penulis
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dsn nyata mengenai
aplikasi teori dengan Praktik yang diperoleh dari perkuliahan dengan
kegiatan yang ada di perusahaan dan juga menambah pengetahuan
khususnya mengenai laporan keuangan neraca koperasi juga analisa
laporan keuangan koperasi.

2.

Perusahaan
Diharapkan dari hasil Praktik kerja di Koperasi Simpan Pinjam
Simpenan Pamengkeut Banda ini, sedikitnya dapat memberikan
masukan bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memajukan
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perusahaan, khususnya mengenai laporan keuangan koperasi dari hasil
analisa laporan keuangan koperasi.
3.

Pembaca
Diharapkan menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak
terutama bagi teman-teman mahasiswa yang akan melakukan Praktik
kerja lebih lanjut lagi yang berhubungan dengan analisa laporan
keuangan koperasi. Khususnya bagi Fakultasi Ekonomi dan Bisnis
Universitas Siliwangi, dapat dipergunakan sebagai bahan referensi
mengenai koperasi, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan
ajar bagi para mahasiswa.

4.

Bagi pihak lainnya
Penulis juga berharap laporan Tugas Akhir ini dapat membantu
pihak lain dalam memberikan referensi terutama bagi pihak yang
mengambil tema serupa dengan tema yang penulis ambil.

1.5. Metode Praktik kerja
Untuk mencapai sasaran Praktik kerja yang penulis harapkan, maka
diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang penulis hadapi.
Dalam hal ini, metode Praktik kerja yang digunakan penulis adalah Depth
Interview. Depth Interview dapat disebut pula dengan wawancara secara
mendalam. Metode Depth Interview ini merupakan metode pengumpulan data
yang sering digunakan dalam Praktik kerja kualitatif.
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Sesuai yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan
wawancara secara mendalam berkali-kali dengan pihak koperasi sebagai
informan dan dalam waktu yang relativ lama di lokasi Praktik kerja.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai
berikut:
1. Participant Observation Studies
Dalam hal ini, penulis melihat langsung mengenai kegiatan yang
dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut Banda
Tasikmalaya.
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara
melakukan tanya jawab secara langsung maupun secara tidak langsung.
Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jwab secara bertatap muka
dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut Banda.
3. Study Pustaka
Study Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
secara tertulis dari buku-buku yang ada kaitannya dengan objek yang
sedang dikerjakan, hasil-hasil dari perkuliahan di Universitas Siliwangi,
brosur-brosur, laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tiga tahun
terakhir dari Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut Banda
juga AD-ART Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut Banda
dan buku-buku/referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
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Dalam Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, penulis
menggunakan sumber data sebagai berikut:
a Data Primer
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
data ini diperoleh dengan wawancara langsung pada bagian Manajer,
Pengurus

dan

Pengawas

Koperasi

Simpan

Pinjam

Simpenan

Pameungkeut Banda.
b Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber
lain yang berkaitan dengan Praktik kerja. Data ini penulis peroleh dari
brosur, buku serta sumber bacaan lainnya.

1.6. Lokasi dan Jadwal Kegiatan Praktik Kerja
1. Lokasi Magang/Praktik Kerja
Perusahaan atau lembaga keuangan yang dijadikan tempat peraktek
kerja atau Magang yaitu Koperasi Simpan Pinjam Simpenan Pameungkeut
Banda Tasikmalaya yang bertempat di Jl. R. Ikik Iradikarta No. 45 Telp.
(0265) 330802 Tasikmalaya.

8

2. Jadwal Kegiatan Magang/Praktik Kerja
Waktu Magang yang harus ditempuh oleh peserta magang yaitu 30
hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal
13 Maret 2020.
Tabel 1.1
Matrix Waktu Praktik kerja 2020
Waktu
Jenis Kegiatan

Januari

Februari

Maret

April

NO
1
1

Survei Awal
Pengumpulan

2
Data
Praktik
3
Kerja/Magang
Pengolahan
4
Data
5

Bimbingan

6

Sidang

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

