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Peranan koperasi dalam pembangunan nasional, harus dikembangkan dan diperkuat dalam 
rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya 
masyarakat yang berkeadilan sosial. Oleh karena itu koperasi sebagai salah satu bentuk 
badan usaha yang mempunyai aktifitas ekonomi, dalam melakukan aktifitas ekonomi 
memerlukan usaha-usaha dalam pengelolaan proses akuntansi yang baik oleh pengurus 
agar menghasilkan laporan keuangan yang kemudian perlu dianalisa. 
 Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang masalah analisa rasio likuiditas, 
solvabilitas, dan rentabilitas pada KPRI Bina Karya Kudus Tahun         2000-2004. dari 
analisa maka akan diketahui kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka panjang 
maupun jangka pendek dan kemampuan dalam menghasilkan laba (SHU). 
 Populasi dan sampelnya adalah laporan keuangan yang meliputi Neraca dan 
Laporan Rugi/Laba yang terdapat dalam KPRI Bina Karya Kudus dari tahun             2000-
2004 dalam penelitian ini meliputi : 
Variabel likuiditas KPRI Bina Karya Kudus untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 
tepat waktu, variabel solvabilitas KPRI Bina Karya Kudus untuk memenuhi kewajiban 
jangka panjang dan juga variabel rentabilitas KPRI Bina Karya Kudus untuk memperoleh 
SHU. 
 Dari hasil perhitungan bahwa KPRI Bina Karya Kudus menunjukkan penurunan 
jumlah anggota yang dikarenakan adanya mutasi, perkembangan usaha dalam keadaan 
yang stabil dan perkembangan modalnya juga dalam keadaan yang stabil. Sedangkan 
berdasarkan tingkat likuiditas diperoleh perhitungan sebagai berikut :  rasio likuiditas 
tahun 2000 595,58% menjadi 437,48% pada tahun 2004. walaupun terjadi penurunan tetapi 
tingkat likuiditas dalam keadaan sangat aman. Tingkat solvabilitas KPRI Bina Karya 
Kudus dalam cenderung berfluktuasi, tetapi masih dalam kondisi sangat solvabel antara 
total aktiva dengan total hutang dari 525,07% ditahun 2000 menjadi 372,77% ditahun 
2004. Rasio rentabilitas modal sendiri KPRI Bina Karya Kudus menunjukkan 
perkembangan yang berfluktuasi dan dalam keadaan yang tidak efisien. Rentabilitas modal 
sendiri dari 7,82% ditahun 2000 menjadi sebesar 6,95%ditahun 2004. Rentabilitas 
ekonomi diperoleh hasil untuk tahun 2000 sebesar 5,87% menjadi 4,59% ditahun 2004 ini. 
 Kesimpulan dari penelitian diatas adalah bahwa tingkat likuiditas KPRI Bina Karya 
Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk menjamin hutang jangka pendek. 
Tingkat solvabilitas KPRI Bina Karya Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup 
untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Tingkat rentabilitas modal sendiri dan 
rentabilitas ekonomi dalam adanya penurunan, tetapi tidak terlalu besar. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para anggota KPRI Bina 
Karya Kudus, khususnya bagi bendahara. Tujuan KPRI Bina Karya Kudus tidak mecari 
laba sebesar-besarnya, jadi koperasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan sistem 
penjualan akan barang-barang , yaitu dengan cara memberikan pelayanan pemenuhan 
semua kebutuhan pokok para anggota dan memberikan harga yang murah dari harga di 
luar koperasi, karena pendapatan terbesar berasal dari penjualan barang. 
 


