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SARI 
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Primkopti Semarang Barat merupakan primer koperasi tempe dan tahu 
Indonesia yang berada dikota Semarang, khususnya di Semarang Barat yang 
merupakan salah satu organisasi ekonomi yang sebenarnya masih sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat terutama pengrajin tahu dan tempe. Namun pada 
kenyataannya, koperasi ini kurang berperan sebagaimana mestinya, terbukti 
dengan adanya penurunan jumlah debitur dan jumlah kredit yang diberikan oleh 
koperasi kepada masyarakat dari tahun ketahun. Melihat fenomena tersebut perlu 
analisis tingkat kesehatan agar dapat dijadikan pertimbangan manajer dalam 
mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidupnya. 
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
kesehatan USP Primkopti Semarang Barat dari tahun 2000-2005? Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesehatan USP Primkopti Semarang Barat 
dari tahun 2000-2005. 

Subyek yang diteliti adalah data-data laporan keuangan dari tahun 2000-
2005. Data dianalisis tingkat kesehatannya menggunakan empat aspek: 1) 
permodalan, (2) kualitas aktiva produktif, (3) rentabilitas dan (4)likuiditas. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tingkat kesehatannya 
mencapai 58,73 (kurang sehat), pada tahun 2001 sebesar 70,93 (cukup sehat), 
pada tahun 2002 sebesar 69,66 (cukup sehat),  tahun 2003 sebesar 34,00 (tidak 
sehat), pada tahun 2004 sebesar 51,48 (kurang sehat) dan tahun 2005 mencapai 
69.36 (cukup sehat). Dari keempat aspek yang diukur, aspek yang menyebabkan 
rendahnya kualitas kesehatan adalah kualitas aktiva produktif dan likuiditas, 
selanjutnya aspek rentabilitas dan yang paling sehat pada aspek permodalan.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 
kesehatan Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat tergolong cukup sehat. 
Disarankan kepada manajer Primkopti Semarang untuk mengelola aktiva 
produktif secara optimal, dengan cara membatasi persediaan cash on hand  dan 
mengalokasikan aktiva produktif untuk kegiatan atau usaha-usaha yang dapat 
menambah laba atau SHU, misalnya pada unit usaha pertokoan. Selain itu 
Koperasi harus mempunyai ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan didukung 
dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan. 
Ketentuan mengenai kolektibilitas aktiva produktif merupakan suatu hal yang 
perlu dimiliki. Dengan demikian aspek rentabilitasnya pun diharapkan akan 
meningkat secara proporsional. Primkopti perlu memiliki ketentuan mengenai 
pembatasan pemberian pinjaman kepada anggota dan menitik beratkan atas 
kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya daripada tersedianya 
agunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tingkat kemakmuran negara antara lain terlihat dari pendapatan nasional 

dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan 

ekonomi tergantung dari aktifitas ekonomi suatu negara yang menunjang 

kemakmuran suatu negara. Para pelaku ekonomi baik perusahaan besar maupun 

yang berbentuk industri rumah tangga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Menghadapi keterpurukan perekonomian Indonesia yang ditandai dengan 

adanya penurunan nilai tukar rupiah dan disertai dengan kenaikan barang-barang 

sebagai akibat adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), para perilaku 

ekonomi baik perusahaan besar maupun industri rumah tangga mempunyai 

peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. 

Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang memiliki ruang 

gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan 

ekonomi rakyat. Dengan demikian kemajuan dan pembangunan koperasi semakin 

berperan dalam perekonomian nasional. 

Untuk  menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat, koperasi harus 

mampu untuk mengelola modal dan dana yang ada. Sehingga dana yang diterima 

dari masyarakat selanjutnya dapat diberikan kembali kepada kepada masyarakat 

1 
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dalam bentuk kredit. Akhir-akhir ini kredit merupakan kebutuhan yang sangat 

penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terutama untuk 

masyarakat kelas kecil dan kelas menengah. Kebutuhan kredit adalah untuk 

mendorong kegiatan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-

jasa bahkan untuk konsumsi, yang semua itu pada akhirnya ditujukan untuk 

menaikkan taraf hidup masyarakat. 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai 

lembaga keuangan yang bergerak disektor jasa keuangan mempunyai kedudukan 

yang sangat besar terutama dalam menunjang sektor riil yang diusahakan oleh 

masyarakat koperasi (anggota, calon anggota, koperasi lain dan sebagainya). 

KSP atau USP bukanlah Bank, melainkan  kegiatan usaha berdasarkan 

nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi sehingga menunjukkan perilaku 

koperasi dan bukan perilaku bank. Menurut Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM 

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004, USP adalah alat dari rumah tangga anggota 

untuk mandiri (self help) didalam mengatasi masalah kekurangan modal atau 

kekurangan likuiditas.  

Meskipun USP bukanlah lembaga bisnis yang mutlak, namun 

kemampuannya dalam mencari laba menjadi hal yang sangat vital, mengingat 

satu–satunya usaha dalam unit ini memiliki hubungan yang erat dengan 

rentabilitas dan semua faktor penilaian kesehatan yang lain seperti modal, aktiva 

produktif, rentabilitas dan likuiditas. Maka semakin besar SHU yang diperoleh 

menunjukkan kualitas rentabilitas yang semakin besar dan selanjutnya akan 

mempengaruhi tingkat kesehatan USP tersebut. 
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Unit Simpan Pinjam (USP) Primkopti Semarang Barat adalah salah satu 

unit yang sangat dimanfaatkan oleh anggotanya. Menurut Keputusan Menteri 

Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998, Unit 

Simpan Pinjam adalah wadah yang digunakan sebagai upaya pembinaan dan 

pengawasan lembaga perekonomian di Indonesia. Dengan demikian tingkat 

kesehatan  koperasi di Indonesia, sangat ditentukan dari keberhasilan Unit Simpan 

Pinjam (USP) dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Unit Simpan Pinjam seharusnya berada pada kategori atau predikat sehat, 

karena USP yang sehat akan dapat melayani anggota yang lebih luas dengan 

bunga bersaing. Selain itu diperlukan juga pengelolaan USP yang profesional 

sehingga tercapai USP yang sehat. Dalam hal ini, dilakukan dengan menilai 

aspek-aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas. Oleh 

karena itu perlu dilakukan evaluasi secara periodik untuk menilai kesehatan USP 

agar diketahui setiap tahunnya bagaimana tingkat kesehatan USP tersebut. Fungsi 

pokok koperasi adalah menyediakan data dan informasi yang sah, berdaya handal, 

obyektif dan menilai seberapa jauh koperasi-koperasi itu efisien dalam kegiatan 

usahanya sebagai organisasi swadaya dan lembaga usaha otonom dalam 

menunjang kepentingan anggotanya dan dalam memberikan kontribusi terhadap 

proses pembangunan ekonomi sosial. Mengadakan interprestasi atau analisis 

terhadap fenomena finansial suatu koperasi akan sangat bermanfaat bagi 

penganalisis untuk mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari koperasi 

yang bersangkutan sehingga dapat diketahui kinerja koperasi tersebut. 
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Primkopti Semarang Barat adalah primer koperasi tempe dan tahu 

Indonesia yang berada dikota Semarang, khususnya di Semarang Barat yang 

merupakan salah satu organisasi ekonomi yang sebenarnya masih sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat terutama pengrajin tahu dan tempe. Tetapi pada 

kenyataannya, koperasi ini tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Hal ini 

terbukti dengan adanya penurunan jumlah debitur dan jumlah kredit yang 

diberikan oleh koperasi kepada masyarakat dari tahun ketahun.  Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk mengadakan penilaian kesehatan Primkopti Semarang 

Barat, dengan alasan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja keuangan 

Primkopti Semarang Barat sehingga selalu mengalami penurunan usaha terutama 

dari tahun 2000– 2005. 

Analisis tingkat kesehatan koperasi pada Primkopti Semarang Barat sangat 

diperlukan untuk mengetahui bagaimana kesehatan koperasi, sehingga manajer 

dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kelangsungan 

hidupnya. Penilaian tingkat kesehatan primkopti dilakukan satu tahun sekali. 

Adapun penilaian ini dilakukan dengan menganalisis beberapa faktor diantaranya 

adalah capital/permodalan, assets/kualitas aktiva produktif, earning/rentabilitas, 

dan liquidity/likuiditas. Untuk mengadakan analisis yang lebih mendekati 

kepastian tentang kondisi kesehatan pada primkopti, maka analisis dilakukan lebih 

dari satu tahun karena untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu koperasi adalah 

dengan membandingkan hasil penelitian tingkat kesehatan koperasi satu tahun 

dengan tahun yang lainnya.   
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Dengan bertitik tolak dari hal di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian secara mendalam mengenai tingkat kesehatan unit simpan 

pinjam. Oleh karenanya, penulis memilih judul “ANALISIS TINGKAT 

KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM PADA PRIMKOPTI  SEMARANG 

BARAT  TAHUN 2000– 2005”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah: 

Bagaimana tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) pada Primkopti 

Semarang Barat tahun 2000-2005? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam pada Primkopti 

Semarang Barat Tahun 2000-2005. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Primkopti Semarang Barat 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai saran dan pertimbangan 

bagi para pengurus dalam menentukan kebijakan koperasi berkaitan dengan 

pengelolaan koperasi khususnya di Unit Simpan Pinjam. 
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b. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu 

pengetahuan dan wawasan bagi manusia yang berenang dalam samudera ilmu 

pengetahuan. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

koperasi, khususnya berkaitan dengan keputusan-keputusan yang akan 

diambil dalam menentukan kebijakan koperasi tersebut. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka perlu disusun sistematika skripsi yang dibagi menjadi 

tiga bagian sebagai berikut : 

1. Bagian pendahuluan skripsi 

Berisi: Judul Skripsi, Pengesahan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, 

Sari Karangan atau Abstrak, Dafter Isi, Daftar Tabel dan Lampiran. 

2. Bagian Isi  Skripsi 

BAB I Pendahuluan Skripsi : 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan Skripsi. 
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BAB II Landasan Teori : 

Bab ini berisi tentang Kinerja Keuangan Koperasi, Permodalan, 

Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Likuiditas, Unit Simpan 

Pinjam, dan Kerangka Berpikir. 

BAB III Metode Penelitian : 

Dalam penelitian ini diteliti tentang Populasi, Variabel, Metode   

Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. 

BAB IV Hasil Penelitian : 

Dalam bab ini berisi tentang Gambaran Umum Primkopti 

Semarang Barat, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil 

Penelitian. 

BAB V Penutup :  

Bab ini berisi tentang Kesimpulan yang diperoleh dan Saran yang 

diberikan peneliti. 

3. Bagian Akhir Skripsi   

Berisi Daftar Pustaka, Daftar Gambar,  dan Daftar Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja Keuangan Koperasi 

Penilaian kinerja adalah penelitian secara periodik efektifitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Mulyadi 1997:419). 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.  

Kinerja adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara 

terus menerus oleh manajemen. Kinerja keuangan merupakan hasil dari banyak 

keputusan keuangan individual yang dibuat secara terus menerus pada sebuah 

lembaga. Dan analisis keuangan itu sendiri merupakan analisis terhadap rasio 

finansial untuk membuat keputusan, baik yang menyangkut pencarian sumber 

dana baru, perluasan usaha, penanaman modal, maupun penentuan tingkat 

kesehatan koperasi. Untuk menilai tingkat kesehatan koperasi, diperlukan analisis 

pada beberapa faktor sebagai tolok ukur. 

Koperasi dalam menilai suatu kinerja keuangan diperlukan suatu analisis 

terhadap laporan keuangannya untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi 

tersebut. 

 

8 
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Pengertian kinerja keuangan koperasi adalah penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan kinerja 

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja dan suatu koperasi 

sebagai evaluasi terhadap kinerja koperasi secara keseluruhan yang meliputi 

bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan dan bidang 

keuangan. 

Fungsi pokok evaluasi koperasi adalah menyediakan data dan informasi 

yang sah, berdaya handal, obyektif dan menilai apakah, serta seberapa jauh 

koperasi-koperasi itu efisian dalam kegiatan usahanya, sebagai organisasi 

swadaya dan lembaga usaha otonom dalam menunjang kepentingan anggotanya, 

dan dalam memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan ekonomi sosial. 

Analisis kinerja keuangan koperasi adalah suatu teknik analisis terhadap 

laporan keuangan, yaitu hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan 

dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat dijelaskan perubahan (tren) 

atau fenomena. 

Mengadakan interprestasi terhadap fenomena finansial  suatu koperasi 

akan sangat bermanfaat bagi penganalisis untuk mengetahui keadaan dan 

perkembangan finansial dari koperasi yang bersangkutan sehingga dapat diketahui 

kinerja koperasi tersebut. 

Yang termasuk dalam penilaian kinerja keuangan koperasi antara lain: 

1. Permodalan (capital ) 
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2. Kualitas Aktiva Produktif (assets ) 

3. Rentabilitas (earnings ) 

4. Likuiditas (liquidity ) 

Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan 

Unit Simpan Pinjam, dilakukan dengan pembobotan pada empat aspek keuangan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam  

No. Aspek yang 
dinilai Komponen Bobot Penilaian 

(dalam %) 
1 Permodalan a. Rasio modal sendiri terhadap 

total asset 
b. Rasio  modal sendiri terhadap 

pinjaman diberikan yang 
berisiko 

10 
 

10 
 

2 Kualitas Aktiva 
Produktif 

a. Rasio volume pinjaman pada 
anggota terhadap total volume 
pinjaman yang diberikan 

b. Rasio risiko pinjaman 
bermasalah terhadap pinjaman 
diberikan 

c. Rasio cadangan risiko terhadap 
resiko pinjaman bermasalah 

 
10 
 
 

10 
 
 

10 
3 Rentabilitas  a. Rasio SHU sebelum pajak 

terhadap pendapatan 
operasional 

b. Rasio SHU sebelum pajak 
terhadap total asset. 

c. Rasio beban operasional 
terhadap pendapatan 
operasional 

5 
 
 
5 
 
5 
 

4 Likuiditas  Rasio pinjaman yang diberikan 
terhadap dana yang diterima 

10 
 

Keterangan: Kep. MenKop Nomor.194/KEP/M/IX/1998 
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2.2  Permodalan 

Modal adalah perbandingan antara modal sendiri terhadap total asset. 

Sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas untuk menyimpan dana dari anggota, 

kepercayaan dari anggota sangat penting. Dengan demikian semakin banyak 

anggota yang menyimpan dananya ke USP,  ini berarti modal USP akan dapat 

digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap atau 

untuk mencari penghasilan dari kolektabilitas aktiva produktif. 

Modal Unit Simpan Pinjam berupa modal tetap dan modal tidak tetap. 

Modal tetap yang dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal 

pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali. Modal tidak 

tetap yang dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan 

perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak 

ketiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui Koperasi yang bersangkutan. 

Modal penyertaan adalah modal yang mengandung resiko sama seperti modal 

sendiri. Ciri-ciri modal penyertaan menurut  UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 

42 ayat 1 adalah sebagai berikut: 

a. Modal penyertaan ikut menanggung risiko 

Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota 

dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. 

b. Pemilik modal penyertaan dapat diikut sertakan dalam pengelolaan dan 

pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan sesuai 

dengan perjanjian.  
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Modal sendiri atau modal yang menanggung risiko atau yang disebut 

modal ekuiti  terdiri dari : 

1) Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 

Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan 

masih menjadi anggota. 

2) Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama 

yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan 

kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama 

yang bersangkutan masih menjadi anggota. 

3) Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dan penyisihan sisa 

hasil usaha yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk 

menutup kerugian koperasim bila diperlukan. 

4) Hibah, adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau orang 

perorangan kepada KSP/USP. 

Modal tidak tetap dapat diperoleh Unit Simpan Pinjam melalui 

koperasinya sebagai pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan 

atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan 

surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah. 

Dalam aspek permodalan ini terdapat pinjaman diberikan yang berisiko. 

Pinjaman diberikan yang berisiko, sesuai dengan Surat Menteri Koperasi, 

Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 adalah dana yang 

dipinjam oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai nilai agunan 
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yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan 

atas pinjaman diberikan tersebut, atau nilai agunannya lebih kecil dari pinjaman 

yang diberikan, atau tidak ada kesediaan dari anggota untuk melaksanakan 

tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara 

anggota atau suatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi 

dengan berdasarkan keterbukaan dan saling mempercayai. 

Dari pengertian diatas terdapat 3 kategori pinjaman diberikan yang 

berisiko, yaitu: 

a) Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak 

mempunyai agunan. Dalam hal ini tidak ada agunan dari peminjam yang 

dijaminkan pada koperasi atas pinjaman yang mereka terima. 

b) Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kapada peminjam, tetapi nilai 

agunannya lebih kecil dari pinjaman. Dalam hal ini jumlah pinjaman 

diberikan yang beresiko adalah sebesar nilai pinjaman dikurangi nilai agunan. 

Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam, dan tidak ada 

kesediaan dari anggota untuk melaksanakan tanggung renteng. Kesediaan 

tanggung renteng dapat disetorkan dengan agunan bila didukung dengan simpana 

(TABKOP SIJAKOP) pada koperasi. 

Aspek permodalan diberikan bobot ketiga sebesar 20 (dua puluh).. Rasio 

modal yang digunakan pada penilaian kesehatan USP atau KSP dimaksudkan 

untuk mengukur kemampuan modal sendiri atau modal tetap USP atau KSP 

terhadap total asset dan juga untuk menutupi bila terjadi risiko kemacetan 

pengembalian pinjaman karena tidak ada atau kurang jaminannya atau agunannya. 
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Disini bukan berarti KSP atau USP dalam memberikan pinjaman harus 

menggunakan agunan, tetapi bila pinjaman yang diberikan tidak disertai jaminan 

atau agunan maka bila terjadi kemacetan pengembalian pinjaman harus dapat 

ditutup dari modal sendiri dan bukan dari modal pinjaman atau simpanan 

(TABKOP dan SIJAKOP) yang dihimpun. 

Apabila pinjaman yang tanpa disertai agunan terjadi kemacetan sedangkan 

modal sendiri tidak cukup untuk menutup kemacetan tersebut, maka akan sangat 

membahayakan kelangsungan hidup KSP atau USP, karena tidak akan mampu 

membayar kewajibannya baik untuk membayar simpanan maupun 

mengembalikan pinjaman.  

 

2.3 Kualitas Aktiva Produktif 

Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan earning assets atau 

aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut adalah untuk 

mencapai tingkat penghasilan. Aktiva produktif adalah perbandingan antara 

volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan. 

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif terdiri dari  tiga komponen 

penilaian, yaitu : 

1. Rasio Volume pinjaman pada anggota  terhadap total volume pinjaman yang 

diberikan. 

2. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman  diberikan. 

3. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah. 
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Volume pinjaman pada anggota adalah sisa pinjaman anggota posisi akhir 

tahun lalu ditambah pinjaman yang diberikan kepada anggota posisi akhir tahun 

buku penilaian. Sedangkan yang dimaksud dengan volume pinjaman diberikan 

adalah sisa pinjaman tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan 

selama satu tahun buku penilaian baik kepada anggota maupun non anggota.  

Risiko pinjaman bermasalah adalah risiko pinjaman yang diberikan oleh koperasi 

kepada peminjam yang pengembaliannya kurang lancar, diragukan dan macet. 

Kolektibilitas pinjaman kurang lancar lebih baik dibanding pinjaman diragukan 

dan pinjaman macet, sedangkan kolektibilitas pinjaman diragukan lebih baik 

dibanding pinjaman macet.   

Pinjaman bermasalah terdiri dari: 

1. Pinjaman Kurang Lancar 

Pinjaman yang diberikan digolongkan pinjaman kurang lancar apabila 

angsuran pokok dan atau pembayaran bunga pinjaman tidak sesuai 

perjanjian,dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu: 

1) Terdapat  tunggakan angsuran pokok sebagai berikut: 

a) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 

(dua) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 

(satu) bulan, atau 

b) Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 

(enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 

bulanan,2 (dua) bulanan atau 3 (tiga) bulanan, atau 
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c) Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 

(dua belas) bulan bagi pinjaman yang mana angsurannya ditetapkan 

6 (enam) bulanan atau lebih. 

2) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut: 

a) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 

(tiga) bulan bagi pinjaman masa angsuran kurang dari 1 (satu) 

bulan, atau 

b) Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 

(enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 

(satu) bulan. 

b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu, 

1) Pinjaman belum jatuh tempo 

Terdapat tunggakan bunga melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum 

melampaui 6 (enam) bulan. 

2) Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 

3 (tiga) bulan. 

2. Pinjaman yang Diragukan. 

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan 

tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-

kurangnya 75% dari hutang pinjaman, termasuk bunganya, atau 
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b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai 

sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjaman. 

3. Pinjaman yang macet 

Pinjaman digolongkan macet apabila: 

a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau memenuhi 

kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan 

sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha 

penyelamatan pinjaman. 

b. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan 

Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan 

asuransi kredit. 

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah dengan 

pinjaman yang diberikan, dihitung dengan menjumlahkan : 

1) 50 % dari pinjaman diberikan yang kurang lancar 

2) 75 % dari pinjaman diberikan yang diragukan 

3) 100 % dari pinjaman diberikan yang macet    

Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang diberikan. 

Pengertian pinjaman diberikan atau disebut juga dengan piutang menurut SK 

MENKOP RI Nomor.194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penilaian Kesehatan USP adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih 

ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum 

dikembalikan oleh sipeminjam. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan 
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risiko adalah dana yang disisihkan dari pendapatan yang dicadangkan untuk 

menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet. 

Kualitas aktiva produktif diberikan bobot tertinggi yaitu 30 (tiga puluh). 

Artinya bahwa pengaruh kualitas aktiva produktif terhadap kesehatan KSP atau 

USP adalah sebesar 30%. Seperti diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan 

USP tercermin dari kualitas aktiva produktif. Dalam penilaian kesehatan USP atau 

KSP  ini, aktiva produktif yang dinilai adalah kualitas pinjaman diberikan pada 

anggota dan non anggota, karena dalam usaha USP atau KSP aktiva produktif 

terbesar adalah dalam bentuk pinjaman diberikan, sedangkan aktiva produktif 

lainnya (seperti penanaman dana pada bank dan lembaga keuangan lainnya, 

penyertaan surat-surat berharga) jumlah relatif kecil. 

Kualitas pinjaman diberikan tercermin dari kolektibilitas pinjaman (lancar, 

kurang lancar, diragukan, dan macet). Semakin besar pinjaman lancar dan 

semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) maka 

kualitasnya semakun baik dan sebaliknya semakin kecil pinjaman lancar dan 

semakin besar pinjaman bermasalah maka kualitasnya semakin kurang baik. 

 

2.4 Rentabilitas 

Rentabilitas adalah perbandingan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak 

terhadap pendapatan operasional. 

Dalam hal penilaian tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam yang 

digunakan untuk menghitung rentabilitas adalah :1) rasio sisa hasil usaha (SHU) 

sebelum pajak terhadap pendapatan operasional, 2) rasio SHU sebelum pajak 
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terhadap total asset, 3) rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 

yang tertuang dalam laporan keuangan selama 6 periode yaitu tahun 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 dan 2005.  

Perhitungan SHU sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 

ayat 1 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku 

dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam 

tahun buku yang bersangkutan. Pengertian kewajiban disini bukan berarti hutang 

sebagaimana pengertian didalam akuntansi keuangan. Kewajiban dalam hal ini 

adalah pengurangan atas pendapatan yang diperkenankan misalnya karena suatu 

ketentuan perundang-undangan yang boleh diakui sebagai beban. Dengan 

demikian perhitungan SHU sebelum pajak adalah pendapatan KSP atau USP yang 

diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan 

kewajiban lain diluar pajak badan. Pajak badan adalah pajak yang harus dibayar 

oleh koperasi atas SHU yang diperoleh. Berdasarkan peraturan perpajakan yang 

berlaku yaitu UU RI Nomor 10 Tahun 1994 koperasi merupakan subyek pajak 

PPH sedangkan obyek pajaknya adalah SHU yang diperoleh dalam satu buku atau 

satu tahun pajak. Pajak yang dimaksud dalam  Rasio SHU sebelum pajak terhadap 

total asset pada penilaian rentabilitas adalah pajak penghasilan badan (PPH badan) 

atas SHU yang diperoleh KSP/USP dalam satu tahun buku atau satu tahun pajak. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan operasional KSP/USP 

adalah seluruh pendapatan yang diperoleh olek KSP/USP dalam periode satu 

tahun buku yang berkaitan langsung dengan operasionalnya. 
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Pendapatan operasional KSP dan USP dapat berupa: 

a. Pendapatan  bunga 

1) Bunga atas pinjaman yang diberikan yaitu perolehan pendapatan KSP atau 

USP dari adanya pemberian pinjaman uang dalam jumlah tertentu dengan 

persentase beban pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama. 

2) Bunga dari bank berupa giro, tabungan, deposito, yaitu perolehan 

pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya penempatan dana KSP atau 

USP pada bank untuk memperoleh persentase bunga dalam waktu tertentu 

sesuai dengan kesepakatan bersama. 

3) Bunga dari koperasi berupa tabungan dan simpanan berjangka yaitu 

perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya penempatan dana 

KSP atau USP pada koperasi lain untuk memperoleh persentase bunga 

tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. 

4) Pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan yaitu perolehan 

pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya pelayanan administrasi dari 

pemberian jasa pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi dan 

anggotanya. 

b. Pendapatan operasional lainnya 

Yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya pemberian dana 

atau penyimpanan dana yang tidak termasuk kegiatan perolehan pendapatan 

diatas, antara lain: perolehan pendapatan bunga dari aktiva produktif seperti 

pendapatan bunga dari surat-surat berharga. 
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c. Pendapatan non operasional KSP atau USP yaitu pendapatan yang diperoleh 

oleh KSP atau USP dalam periode satu tahun buku yang tidak berkaitan 

langsung dengan operasionalnya. Pendapatan non operasional antara lain 

berupa:   

1) pendapatan dari keuntungan penjualan aktiva tetap. 

2) pendapatan dari penanaman modal penyertaan. 

d. Beban operasional adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh KSP atau USP 

yang berupa beban dalam rangka memperoleh pendapatan operasional antara 

lain dalam bentuk: 

1) Beban atau biaya bunga adalah biaya bunga yang dibayarkan kepada 

penyimpan TABKOP dan SIJAKOP. 

2) Biaya bunga pinjaman (hutang) adalah biaya bunga yang dibayarkan 

kepada pemberi pinjaman. 

3) Biaya atau beban, komosi atau provisi untuk mendapatkan dana adalah 

biaya komisi atau provisi yang dibayarkan kepada bank atau lembaga 

keuangan lainnya dalam rangka memperoleh pinjaman. 

4) Biaya umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh KSP 

yang bersifat tetap, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan jasa yang 

dihasilkan.  

b) Menjadi biaya atau beban pada periode terjadinya. 

c) Tidak memberikan manfaat dimasa mendatang. 
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Biaya atau beban yang diperhitungkan sebagai biaya umum dan 

administrasi adalah: 

(i) Biaya tenaga kerja (gaji, tunjangan, honor lembur dan sebagainya). 

(ii) Biaya penyusutan akiva tetap. 

(iii) Biaya operasional kantor. 

(iv) Biaya bahan habis pakai (supplies). 

5) Biaya organisasi adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh KSP atau USP 

yang berkaitan dan untuk kepentingan organisasi. Sedangkan beban non 

operasional adalah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh KSP atau USP 

yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pokok KSP atau USP. 

Aspek rentabilitas diberikan bobot sebesar 15 (lima belas). Rentabilitas 

menunjukkan kemampuan KSP atau USP memperoleh SHU (Sisa Hasil Usaha) 

dari pengelolaan kekayaan (assetnya). Dikalangan Koperasi ada yang berpendapat 

bahwa koperasi tidak mengejar keuntungan. Jadi SHU bukan merupakan tujuan 

pokok koperasi tetapi yang lebih penting adalah kualitas pelayanan kepada 

anggota. Didalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 14 ayat 

15 jelas dinyatakan bahwa rencana perolehan SHU atau keuntungan ditetapkan 

dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan 

usaha, pembagian jasa dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan.  

Oleh karena itu dalam penilaian kesehatan USP, rentabilitas diberikan 

bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan aspek yang lain. Aspek rentabilitas 

sangat berguna dalam mengukur kemampuan Koperasi untuk memberikan balas 
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jasa terhadap anggota atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditanam 

sebagai modal sendiri pada Koperasi dan untuk mengembangkan usahanya. 

 

2.5 Likuiditas 

Likuiditas adalah perbandingan rasio pinjaman yang diberikan terhadap 

dana yang diterima. 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan atas rasio antara 

pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri 

atas modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan dan simpanan anggota. 

Dana yang diterima adalah dana yang diterima oleh KSP atau USP yang 

berstatus sebagai ekuiti maupun kewajiban baik jangka pendek, menengah 

maupun panjang. Dana diterima terdiri dari:  

1) Simpanan (TABKOP,SIJAKOP) yang dihimpun oleh KSP atau USP. 

2) Pinjaman yang diterima olek KSP atau USP. 

3) Kewajiban lainnya dikurangi SHU tahun buku penilaian.  

4) Modal sendiri KSP atau modal tetap USP. 

Aspek likuiditas diberikan bobot sebesar 10 (sepuluh). Dimana usaha 

simpan pinjam pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek baik untuk membayar penarikan simpanan, realisasi pinjaman yang 

telah disetujui maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Oleh karena itu 

pemeliharaan likuiditas harus menjadi perhatian yang besar bagi pengelola KSP 

atau USP untuk menjaga tingkat kepercayaannya. 
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2.6 Unit Simpan Pinjam (USP) 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002), simpan adalah menaruh 

sesuatu di tempat yang aman, supaya jangan rusak, hilang. Dalam koperasi, 

simpan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi, 

koperasi lain atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan 

simpanan koperasi berjangka.(PP No. 9 Tahun 1995). 

Sedangkan pinjam menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

memakai barang atau uang orang lain untuk sementara waktu. Menurut PP No.9 

Tahun 1995, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan  yang dapat 

dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. 

Pinjam meminjam adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan. Unit Simpan Pinjam adalah unit 

koperasi yang bergerak di ladang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari 

kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, atau salah satu dari beberapa kegiatan 

usaha koperasi multi purpose (serba usaha), sehingga posisinya didalam koperasi 

sebagai salah satu unit pelayanan.(Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi 

Perkotaan 1997). 

USP paling sedikit harus memiliki fungsi pengumpulan simpanan-

simpanan, penyaluran pinjaman dan administrasi umum. Fungsi dari masing-

masing bagian tersebut antara lain: 
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1. Bagian Simpanan 

a. Menghimpun dana-dana simpanan yang tidak disatukan dengan buku 

simpanan pokok dan simpanan wajib karena merupakan kewajiban 

anggota koperasi yang sifatnya permanen dan menanggung risiko. 

b. Menetapkan jenis-jenis simpanan. 

c. Menghitung imbalan terhadap simpanan yang dapat diambil secara tunai. 

2. Bagian Pinjaman 

a. Melakukan analisis terhadap permohonan pinjaman yang diajukan 

anggota. 

b. Menggolongkan jumlah pinjaman. 

c. Menghitung imbalan pinjaman dan melaksanakan penagihan terhadap 

pinjaman yang sudah jatuh tempo. 

d. Memberikan saran tentang keputusan pemberian pinjaman kepada 

pimpinan. 

e. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lainnya. 

3. Bagian Administrasi umum 

a. Menyusun rencana pendapatan dan beban. 

b. Menyusun rencana bulanan dan tahunan beserta perhitungan hasil usaha 

dan laporan promosi ekonomi anggota serta laporan arus kas. 

c. Meneliti dokumen-dokumen pembayaran maupun penerimaan uang 

sebelum dilakukan pembayaran. 

d. Melaksanakan pembayaran secara tunai dalam rangka realisasi pinjaman, 

penarikan simpanan oleh anggota atau keperluan lainnya. 
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2.7 Kerangka Berpikir 

Penilaian tingkat kesehatan koperasi merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan karena untuk menilai sejauh mana kinerja, kelayakan usaha, dan 

kelangsungan hidup dari koperasi tersebut. Pengukuran tingkat kesehatan koperasi 

diukur dari beberapa komponen yang meliputi : permodalan (Capital), kualitas 

aktiva produktif (Assets), rentabilitas (Earnings), dan likuiditas   (Liquidity). 

Pengukuran ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-

komponen yang terkandung dalam kinerja keuangan koperasi yaitu meliputi 

permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, yang diperoleh dari 

data-data laporan keuangan pada Primkopti Semarang Barat.  

Dari masing-masing komponen tersebut akan diperoleh nilai rasio yang 

dihitung sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan. Dari nilai rasio tersebut, 

maka akan diketahui nilai kreditnya sehingga akan diperoleh skor. Dari skor inilah 

selanjutnya dibandingkan dengan standar tingkat kesehatan sesuai dengan Kep. 

MenKop Nomor.194/KEP/M/IX/1998, sehingga akan diperoleh kriteria tingkat 

kesehatan Koperasi tersebut, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, atau Tidak 

Sehat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa 

metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu populasi penelitian, 

variable penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian. 

Sesuai dengan judul yang diambil maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah Primkopti Semarang Barat. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian studi kasus (case studies) sehingga hasilnya tidak dapat 

digeneralisasikan. Hasilnya hanya berlaku pada obyek penelitian.. Dari Primkopti 

Semarang Barat telah diambil data laporan keuangan tahunan dari tahun 2000-

20005. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini  terdapat empat variabel antara lain: 

3.2.1 Permodalan 

Aspek permodalan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

a) %100mod x
totalasset

alsendiri  

 

27 



 28

b) %100x
gberesikoberikanyanPinjamandi

riModalsendi  

Cara menghitung modal sendiri Unit Simpan Pinjam adalah dengan 

menjumlahkan simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan. Cara 

menghitung pinjaman diberikan yang berisiko adalah dengan mengurangkan 

pinjaman diberikan dengan nilai agunan, dan mengurangkan pinjaman diberikan 

dengan nilai tanggung renteng. Kemudian hasil dari masing-masing komponen 

tersebut dijumlahkan. 

Cara perhitungan nilai kredit dan skor pada aspek permodalan adalah 

sebagai berikut : 

1. Rasio antara modal sendiri terhadap total asset 

a. Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri KSP/modal tetap USP 

terhadap total asset  ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal 

sendiri KSP/modal tetap USP dalam mendukung pendanaan terhadap total 

asset.  

b. Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), maka diberikan nilai 

kredit 0 (nol). Artinya bahwa bila KSP/USP tidak mempunyai modal 

sendiri atau minus karena kerugiannya lebih besar dari modal sendiri 

KSP/modal tetap USP. 

c. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % (satu persen) mulai dari 0 % (nol 

persen), nilai kredit ditambah 5 (lima) dengan maksimum nilai 100 

(seratus).   

d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % akan diperoleh skor. 
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Tabel 3.1 
Perhitungan Rasio Modal Sendiri 

Terhadap Total Asset 
 

RASIO MODAL (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 
0 
5 
10 
15 
20 

0 
25 
50 
75 
100 

10 
10 
10 
10 
10 

0 
2,5 
5,0 
7,5 
10,0 

 

2. Rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. 

a. Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri KSP  atau modal tetap USP 

terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko KSP atau modal tetap 

USP untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung 

dengan agunan.  

b. Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) maka diberikan nilai 0 

(nol). 

c. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimum nilai 100. 

d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % akan diperoleh skor. 
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Tabel 3.2 
Perhitungan Rasio Modal Sendiri  

Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko 
 

RASIO MODAL (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10,0 

 

3.2.2 Kualitas Aktiva Produktif 

Aspek kualitas aktiva produktif dihitung dengan rumus debagai berikut: 

a. %100x
epinjamanTotalvolum

amanVolumepinj  

b. %100x
gdiberikanberikanyanPinjamandi

alahamanbermasRisikopinj  

c. %100x
rmasalahPinjamanbe

sikoCadanganri  

Cara menghitung volume pinjaman pada anggota adalah sebagai berikut : 

VA = SPA + PA 

Keterangan: 

VA = Volume Pinjaman Pada Anggota 

SPA = Sisa Pinjaman Tahun Lalu pada Anggota 

PA = Pinjaman kumulatif tahun buku yang diberikan pada anggota 
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Cara menghitung volume pinjaman yang diberikan adalah : 

V = SP + P 

Keterangan : 

V = Volume pinjaman yang diberikan 

SP = Sisa pinjaman tahun lalu 

P = Pinjaman kumulatif tahun buku penilaian 

 

Cadangan risiko adalah akumulasi cadangan risiko yang disisihkan dari 

pendapatan ditambah akumulasi cadangan yang disisihkan dari SHU.   

SR = CRP + C SHU 

Keterangan : 

CR = Cadangan Risiko 

CRP = Cadangan yang disisihkan dari pendapatan 

C SHU = Cadangan yang disisihkan dari SHU 

 

Perhitungan nilai kredit dan skor aspek kualitas aktiva produktif adalah 

sebagai berikut : 

1. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan. 

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya 

volume pinjaman diberikan kepada anggota dibandingkan seluruh 

volume pinjaman yang diberikan. 
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b. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 60 % diberikan nilai kredit 

100, sedangkan untuk rasio lebih kecil dari 60 % diberikan nilai kredit 0. 

Artinya KSP atau USP dinilai baik bila pinjaman diberikan kepada 

anggota minimal 60 % dari volume pinjaman yang diberikan. 

c. Nilai kredit dikalikan bobot 10 % diperoleh skor. 

 

Tabel 3.3 
Perhitungan Nilai Kredit Dan 

Skor Rasio Antara Volume Pinjaman  
Dengan Total Volume Pinjaman 

 
RASIO (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 

≥ 60 
< 60 

100 
0 

10 
10 

10 
0 

 

2. Rasio antara risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan. 

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya risiko 

pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. 

Semakin kecil rasio antara  risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman 

yang diberikan, maka semakin tinggi nilai kreditnya atau kualitasnya 

semakin baik. Artinya semakin kecil pinjaman bermasalah maka semakin 

baik kualitas pinjaman yang diberikan.   

b. Untuk rasio 5 % atau lebih diberi nilai kredit 0. Artinya bila persentase 

pinjaman bermasalahnya sebesar 50 % atau lebih dari pinjaman yang 

diberikan maka nilai kreditnya 0. 

c. Untuk penurunan rasio 1 %, nilai kreditnya ditambah 2 dengan maksimum 

nilai kredit 100. 
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Tabel 3.4 
Perhitungan  Nilai  Kredit Dan 

Skor  Rasio Antara  Pinjaman  Bermasalah  
Dengan  Pinjaman  Yang Diberikan 

 
RASIO (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 

> 50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10,0 

 

3. Rasio antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah 

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya 

cadangan risiko dibandingkan dengan risiko pinjaman bermasalah. 

Semakin kecil rasionya maka semakin tidak baik nilai kreditnya. Artinya 

semakin kecik persentase cadangan risiko yang dihimpun untuk menutup 

risiko pinjaman bermasalah maka semakin tidak baik nilai kreditnya. 

b. Untuk rasio 0 % (tidak mempunyai cadangan penghapusan) diberi nilai 0. 

c. Untuk setiap kenaikan 1 % maka nilai kredit ditambah 1 dengan 

maksimum 100. 

 

 

 

 

 



 34

Tabel 3.5 
 Perhitungan Nilai Kredit 

Dan Skor Rasio Antara Cadangan Resiko 
Dengan Resiko Pinjaman Bermasalah 

 
RASIO (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10,0 

 

3.2.3 Rentabilitas 

Aspek rentabilitas dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

a) %100
tan

x
loperasionaPendapa

pajakSHUsebelum  

b) %100x
Totalasset

pajakSHUsebelum  

c) %100
tan

x
loperasionaPendapa

sionalBebanopera  

Perhitungan nilai kredit dan skor aspek rentabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Rasio antara SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional 

a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

KSP dan USP untuk memperoleh SHU dibanding dengan pendapatan 

operasional dalam satu tahun buku. 

b. Untuk rasio 0 atau negatif diberi nilai kredit 0, artinya KSP atau USP tidak 

memperoleh SHU atau rugi. 
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c. Untuk kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 20 dengan 

maksimum nilai kredit 100. Artinya bahwa rasio 5 % merupakan rasio 

yang optimal dimana KSP atau USP mempunyai kemampuan yang 

optimal untuk memperoleh SHU.  

d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor. 

 
Tabel 3.6 

Perhitungan Nilai Kredit Dan 
Skor Rasio Antara SHU Sebelum Pajak 

Terhadap Pendapatan Operasional 
 

RASIO (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
20 
40 
60 
80 
100 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

 

2. Rasio antara SHU sebelum pajak terhadap total asset 

a. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/ atau USP 

untuk memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan. 

b. Untuk rasio 0 atau negatif diberi nilai kredit 0, artinya KSP atau USP tidak 

memperoleh SHU atau rugi. 

c. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 10 

dengan maksimum nilai kredit 100. Artinya bahwa rasio 10 % merupakan 

rasio yang optimal dimana KSP atau USP mempunyai kemampuan yang 

optimal untuk memperoleh SHU.  

d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor. 
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Tabel 3.7 
Perhitungan Nilai Kredit Dan 

Skor Rasio Antara Shu Sebelum Pajak 
Terhadap Total Asset 

 
RASIO  (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

 

3. Rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam satu 

tahun buku. 

a. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban atau biaya 

operasional KSP atau USP dibandingkan dengan pendapatan operasional 

pada satu tahun buku. 

b. Untuk rasio 100 % atau negatif diberi nilai kredit 0. 

c. Untuk setiap penurunan rasio sebesar 1 % mulai 100 % nilai kredit 

ditambah 10 dengan maksimum 100. 

d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor. 
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Tabel 3.8 
Perhitungan Nilai Kredit Dan 

Skor Rasio Antara Beban Operasional 
Terhadap Pendapatan Operasional 

 
RASIO  (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 

100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

 

3.2.4 Likuiditas 

Aspek likuiditas dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
terimaDanayangdi

nngdiberikaPinjamanya  

Perhitungan nilai kredit dan skor pada aspek likuiditas adalah sebagai 

berikut : 

a. Penilaian kualitatif terhadap aspek likuiditas didasarkan atas rasio antara 

pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima. 

b. Untuk rasio 90 % atau lebih  diberi nilai kredit 0, untuk rasio dibawah 90 % 

diberi nilai kredit 100. 

c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar  10 % diperoleh skor. 
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Tabel 3.9 
Perhitungan Nilai Kredit Dan Skor 

Aspek Likuiditas 
 

RASIO (%) NILAI KREDIT BOBOT (%)  SKOR 
≥ 90 
< 90 

100 
0 

10 
10 

0 
10 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, maka metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. (Iqbal, 2002:86). 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif 

kuantitatif. Metode analisis kuantitatif yaitu dengan cara menggabungkan skor 

dari masing-masing aspek, sehingga akan diperoleh predikat kesehatan KSP atau 

USP sesuai dengan SK MENKOP Nomor .194/KEP/M/IX/1998. 

 Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengukur kinerja keuangan koperasi, meliputi: Permodalan (Capital), 

Kualitas Aktiva Produktif (Assets), Rentabilitas (Earnings), dan  Likuiditas 

(Liquidity) dengan cara menghitung setiap aspek tersebut sesuai dengan 

perhitungan yang telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi Nomor 

194/KEP/M/IX/1998. 

2. Dari hasil perhitungan masing-masing aspek tersebut akan diperoleh skor. 
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3. Dari hasil skor kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan 

sehingga diperoleh predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut 

Kriteria tingkat kesehatan USP dibagi dalam empat golongan yaitu sehat, 

cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan tingkat KSP atau USP 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.10 Predikat Tingkat Kesehatan USP 

 
SKOR  PREDIKAT 

           81 – 100 
           66  -< 81  
           51 -< 66  
            0  -< 51 

          SEHAT 
          CUKUP SEHAT 
          KURANG SEHAT 
          TIDAK SEHAT  

(Petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan USP) 

Kep. Men  Kop dan PK M  No.194/KEP/M/IX/1998 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Primkopti Semarang Barat 

Nama Primkopti adalah kependekan dari Primer Koperasi Pengrajin 

Tempe dan Tahu Indonesia. Tepatnya pada tahun 1975, pengrajin tempe dan tahu 

yang berdomisili diwilayah kecamatan Semarang Barat adalah dari orang-orang 

Pekalongan. Mereka saling bertemu dan saling mengisi tentang aktivitas 

perekonomiannya terutama yang bersumber dari hasil pembuatan tempe dan tahu. 

Akhirnya mereka mempunyai gagasan untuk menghimpun diri menjadi satu 

wadah guna mencapai tujuan bersama. Kebersamaan ini dapat dicapai atas dasar 

kesepakatan bersama, maka kemidian dijadikan suatu persatuan yang diberi nama 

PERDANTEP yang kepanjangannya adalah Persatuan Dagang Tempe dan Tahu 

Pekalongan. Salah satu tempat yang menjadi ajang pengelolaan organisasi ini 

adalah di Jalan Madukoro III/195 Semarang, Kecamatan Semarang Barat. Daerah 

kerjanya meliputi Kecamatan Semarang Barat. 

Pada tanggal 19 September 1979 para pendiri persatuan ini sepakat 

merubah nama dari PERDANTEP menjadi PRIMKOPTI "SEJAHTERA’ 

Semarang Barat yang berkantor di Jl.Indraprasta No.117 Semarang, yang 

selanjutnya membentuk kepengurusan sebagai pelaksana pengelolaan serta 

penanggung jawab jalannya koperasi dan dilengkapi dengan Personil Badan 

Pengawas (BP) sebagai Yuridis Control. Dan juga menerbitkan aturan-aturan 
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sebagai landasan kerja koperasi yang dituangkan dalam Buku Anggaran Rumah 

Tangga (ART) ditambah dengan peraturan khusus primkopti yang dilengkapi 

dengan susunan Kepengurusan dan Badan Pengawas. 

Kemudian setelah organisasi ini dipandang sudah memenuhi persyaratan, 

maka para pendiri tersebut berupaya agar persatuan ini mendapat pengakuan dari 

Pemerintah sebagai suatu organisasi yang syah dengan cara mengajukan 

permohonan kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk mendapatkan 

pengesahan. Pada tanggal 11 September 1980 Primkopti ”Sejahtera” Semarang 

Barat resmi mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang, 

dengan dikeluarkannya Nomor Badan Hukum : 9384/BH/VI/1980.  

 

4.1.2 Pembagian Tugas Primkopti Semarang Barat 

a. Manajer 

1) Menerima laporan-laporan yang berkaitan dengan Usaha Primkopti 

Semarang Barat meliputi :  

a) Bidang Kedelai 

b) Bidang Unit Simpan Pinjam 

c) Bidang Rental/Angkot 

d) Bidang Trarak 

e) Bidang Waserda 

2) Wajib menyetorkan hasil penjualan dan setotan dari unit-unit usaha yang 

lain ke kasir yang ditunjuk. 
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b. Bagian Penjualan 

1) Mambuat laporan penjualan setiap hari mengenai penjualan kedelai 

kepada pengurus dan BP. 

2) Membuat laporan keuangan setiap hari disampaikan kepada ketua dan 

bendahara. 

3) Membuat buku stok harian mengenai kedelai yang ada dan lain 

sebagainya. 

4) Membuat pertanggung jawaban mengenai penerimaan kedelai. 

5) Membuat buku stok kedelai dan pengeluaran. 

c. Administrasi Umum 

1) Membuatkan kas masuk dan kas keluar untuk ditanda tangani ketua dan 

manajer. 

2) Membuat laporan keuangan Unit Simpan Pinjam setiap bulan. 

3) Membuat laporan atau menyimpan arsip penerimaan kedelai untuk bahan 

laporan bulanan. 

4) Membantu manajer didalam melaksanakan tugas-tugas harian dan 

membuat laporan bendahara. 

d. Kasir 

1) Menerima setoran dari berbagai Unit Usaha Primkopti Semarang Barat.  

2) Membuat laporan keuangan disampaikan kepada bendahara sebelum 

kantor tutup. 

3) Membuat buku kas harian. 

4) Membuat buku setor kebendahara. 
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5) Saldo uang yang dikasir maksimal Rp.100.000,-. 

e. Bendahara 

1) Membuat dan menerima laporan keuangan yang datang dari manager 

Primkopti Semarang Barat dari unit-unit usaha yang ada. 

2) Menanda tangani kas masuk dan kas keluar yang tersedia. 

3) Membuat laporan keuangan setiap bulan kepada Forum Rapat Pengurus 

dan  Badan Pengawas. 

4) Membuat buku kas harian dan sebagai kontrol keuangan yang telah 

disampaikan oleh manajer. 

5) Membuat laporan keuangan setiap bulan kapasitasnya sebagai Kepala 

Unit Simpan Pinjam. 

6) Tidak diperkenankan menyimpan uang hasil setoran ditempat lain 

kecuali pada Bank yang ditunjuk. 

f. Ketua 

1) Bertanggung jawab mengenai pelaksanaan Unit Usaha yang ada. 

2) Bertanggung jawab mengenai persoalan-persoalan yang bersifat keluar 

dan kedalam. 

3) Bertanggung jawab mengenai pengadaan dan penyaluran kedelai. 

4) Menanda tangani surat-surat keluar mengenai kegiatan Primkopti dan kas 

masuk dan kas keluar. 

5) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Primkopti Semarang 

Barat bersama dengan Sekretaris. 
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g. Sekretaris 

1) Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem administrasi dan 

mekanisme kerja Primkopti.  

2) Bertanggung jawab bersama ketua mengurus surat menyurat baik keluar 

maupun masuk.  

3) Bertanggung jawab mengenai sistem dan mekanisme kerja Primkopti. 

4) Bersama-sama ketua bertanggung jawab baik keluar maupun kedalam. 

5) Menerima laporan-laporan manajer dan bendahara menyangkut masalah 

keuangan Primkopti Semarang Barat. 

h. Badan Pengawas 

1) Mengevaluasi hal-hal yang telah dilakukan oleh Pengurus mengenai 

kebijakan yang telah diambil. 

2) Mencermati kebijakan pengurus berdasarkan program kerja yang telah 

dibuat. 

3) Membuat laporan yang terkait dengan program kerja Primkopti. 

Unit usaha yang ada diPrimkopti Semarang Barat antara lain: 

1. Unit I (Pengadaan dan Penyaluran kredit) 

Tugas-tugas dari unit I adalah: 

a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan angsuran serta 

pendapatan. 

b. Membina dan mengawasi pekerjaan dari masing-masing 

karyawan serta mengusulkan kemungkinan peningkatan kegiatan 

usaha. 
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c. Membuat dan memberikan laporan secara berkala mengenai 

perkembangan unit usaha pengadaan kepada manager 

administrasi. 

2. Unit II (Simpan Pinjam) 

Tugas-tugas dari unit II adalah: 

a. Membantu manager dalam perencanaan dan pengawasan 

pengelolaan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran pendapatan, 

biaya unit simpan pinjam kepada manajer melalui urusan 

administrasi. 

c. Bertanggung jawab dan memberikan laporan secara periodik kepada 

manajer tentang kegiatan yang telah dicapai. 

d. Mengupayakan penggunaan modal seefisien mungkin sesuai dengan 

rencana yang ditargetkan. 

3. Unit III (Jasa Angkota) 

Tugas-tugas dari unit III adalah: 

a. Melakukan pembelian kendaraan untuk pengangkutan barang. 

b. Memberikan jasa angkota kepada anggota khususnya dalam 

pengangkutan kedelai ketempat pembeli atau anggota. 

Sebagai unit yang memberikan jasa keuangan, unit simpan pinjam harus 

memenuhi administrasi simpan pinjam yang sistematis, sederhana dan mudah 

dilaksanakan. Beberapa langkah dalam pemberian pinjaman atau sering disebut 

prosedur kredit dalam Unit Simpan Pinjam antara lain:   
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1. Pengumpulan Informasi 

Calon kredit (anggota) yamg akan mengajukan permintaan kredit atau 

pinjaman kepada USP harus mengisi formulir yang terdiri dari surat permintaan 

pinjaman dan surat perjanjian kredit yang tersedia, kemudian pihak USP 

mengumpulkan informasi mengenai calon peminjam. Pengumpulan informasi 

tersebut bagi pihak USP tidak begitu sulit, karena anggotanya secara keseluruhan 

memiliki data-data yang tercantum tidak hanya di USP sendiri melainkan juga 

terdapat dibuku daftar induk anggota. Selain itu untuk mengetahui calon kreditur 

tersebut masih memiliki tanggungan atau tidak kepada USP dapat diketahui dari 

daftar pinjaman yang tersusun secara rapi dan ditinjau kembali setiap saat 

diperlukan atau dengan kata lain dilakukan pemutihan.   

2. Penilaian (analisis) Kredit 

Setelah informasi mengenai calon kreditur terkumpul, kemudian dilakukan 

dengan melihat daftar gaji yang bersangkutan. Hal ini mutlak dilakukan karena 

besar kecilnya kredit atau pinjaman tergantung dari besar kecilnya gaji yang 

diterima dengan batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau Legal Lendang 

Limit dua pertiga dari gaji.   

3. Keputusan Kredit 

Pengambilan keputusan kredit atau pinjaman akan diberikan setelah semua 

data dan informasi mengenai calon kreditur sudah lengkap dan dapat dipercaya 

guna memperkuat formulir yang telah diserahkan kepada puhak USP tersebut. 

Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan dengan ditanda tanganinya surat 

tersebut oleh manajer USP. 
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4. Pelaksanaan (pencairan) Kredit 

Surat permintaan pinjaman dan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh 

manager diberikan kepada Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk dilakukan 

pencairan sebesar jumlah yang telah disetujui dan tertera pada surat permintaan 

pinjaman tersebut 

Setelah penyerahan pinjaman tersebut, maka pihak kedua dalam perjanjian 

(kreditur) memiliki kewajiban untuk melunasinya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan. Lamanya jangka waktu tergantung dari berapa kali 

pinjaman tersebut akan dilunasi. Unit Simpan Pinjam memberikan fasilitas sesuai 

dengan kemampuan anggotanya yakni 5 bulan, 10 bulan atau 20 bulan angsuran.  

Bagi kreditur diwajibkan untuk menyimpan dananya kepada USP sebesar 

1% setiap bulan selama jangka waktu pinjaman dan menjadi simpanan yang dapat 

diambil setelah anggota tersebut keluar dari keanggotaan. Simpanan ini disebut 

dengan simpanan wajib kredit. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menambah 

permodalan USP, sehingga ada kecenderungan positif dengan semakin banyak 

modal yang dimiliki, semakin besar pula pinjaman yang dapat diberikan untuk 

anggota. Dengan demikian maka pendapatan operasional yang diperoleh akan 

semakin meningkat secara proporsional. Semakin tinggi SHU akan semakin 

meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Dalam hal ini pihak USP harus tetap memperhatikan jumlah dana yang 

ada dalam rangka pemberian kredit kepada anggotanya. Hal ini penting karena 

untuk menjaga likuiditas USP yang merupakan salah satu aspek dalam penilaian 

kesehatan USP.    
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SRUKTUR ORGANISASI PRIMKOPTI SEMARANG BARAT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Primkopti Semarang Barat 
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Analisis tingkat kesehatan menurut Kep. Men No.194/KEP/M/IX/1998 

dapat dilihat dari empat aspek penilaian yaitu: permodalan, kualitas aktiva 

produktif, rentabilitas dan likuiditas. Masing-masing aspek memiliki bobot yang 

berbeda-beda. Pada aspek permodalan terdiri dari dua komponen yaitu rasio 
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diberikan yang berisiko dengan masing-masing komponen memiliki bobot 10 

(sepuluh).  

Pada aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari tiga komponen yaitu rasio 

volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan, 

rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dan rasio 

cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah masing-masing memiliki 

bobot 10 (sepuluh). Pada aspek rentabilitas terdiri dari tiga komponen yaitu rasio 

SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional, rasio SHU sebelum pajak 

terhadap total asset dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 

dengan bobot masing-masing komponen 5 dan aspek likuiditas terdiri dari satu 

komponen yaitu rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

dengan bobot 10 (sepuluh). Secara keseluruhan total bobot dari semua komponen 

sebanyak 75. 

 

4.2.1 Aspek Permodalan 

4.2.1.1 Rasio Modal Sendiri dengan Total Asset 

Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila rasio antara  modal sendiri 

dengan total asset > 20 maka diberi nilai kredit 100, sebaliknya apabila < 20, 

maka nilai kreditnya dapat dihitung dari rasio dikalikan dengan 5%. Dari nilai 

kredit selanjutnya dikalikan dengan bobot pada komponen ini yaitu 10% dan 

diperoleh skor. Skor tertinggi pada komponen ini adalah 10. Berdasarkan data 

yang diperoleh dapat dihitung rasio modal sendiri dengan total asset dari tahun 

2000 hingga tahun 2005 seperti tampak pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Modal Sendiri 

terhadap Total Asset 
 

Skor 
Tahun Modal sendiri Total asset Rasio 

(%) 
Nilai 

Kredit
Bobot 
(10%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
 
1.996.423.178,45 

 
2.170.930.453,41 91,96 100 10% 10 

2001 
 
1.851.128.059,87 

 
2.025.666.467,36 91,38 100 10% 10 

2002 
 
1.761.582.039,00 

 
1.996.731.825,42 88,22 100 10% 10 

2003 
 
1.622.113.854,46 

 
1.902.549.933,62 85,26 100 10% 10 

2004 
 
1.794.619.990,93 

 
2.266.596.616,09 79,18 100 10% 10 

2005 
 
2.635.322.540,87 

 
3.144.794.237,64 83,80 100 10% 10 

 

Terlihat dari tabel di atas, ternyata rasio antara modal sendiri dengan total 

assetnya dari tahun 2000 hingga tahun 2005 melebihi 20%, sehingga nilai 

kreditnya 100. Karena bobot pada komponen ini 10%, maka skor tingkat 

kesehatan pada komponen ini dari keenam tahun tersebut sebesar 10. Dengan kata 

lain pada komponen ini Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat sudah 

tergolong tinggi karena mencapai skor paling tinggi. 

 

4.2.1.2 Rasio Modal Sendiri dengan Pinjaman  Diberikan Yang Beresiko 

Peniliaian terhadap rasio ini untuk menutup resiko atas pemberian 

pinjaman yang tidak didukung dengan agunan. Untuk rasio < 0 maka mendapat 

nilai 0, dan untuk  setiap kenaikan rasio modal 1% mulai 0%, nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 

10% dan diperoleh skor tingkat kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh  dapat 

dihitung rasio antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang beresiko dari 
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tahun 2000 hingga tahun 2005 pada Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang 

Barat seperti tampak pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Modal Sendiri dengan 

Pinjaman  diberikan yang beresiko 
 

Skor 
Tahun Modal sendiri 

Pinjaman 
diberikan yang 

beresiko 
Rasio Nilai 

Kredit
Bobot 
(10%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
 

1.996.423.178,45 
    

792.518.525,01 251,91 100 10% 10 

2001 
 

1.851.128.059,87 
    

538.428.351,00 343,80 100 10% 10 

2002 
 

1.761.582.039,00 
    

432.518.961,00 407,28 100 10% 10 

2003 
 

1.622.113.854,46 
    

333.215.327,00 486,81 100 10% 10 

2004 
 

1.794.619.990,93 
    

619.318.961,01 289,77 100 10% 10 

2005 
 

2.635.322.540,87 
    

961.452.327,91 274,10 100 10% 10 
 

Terlihat dari Tabel 4.2 dari tahun 2000 hingga 2005 rasionya melebihi 

100%, sehingga mendapat nilai kredit 100. Karena bobot dari komponen ini 10%, 

maka perolehan skornya 10. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan pada 

komponen ini tergolong tinggi karena memperoleh skor paling tinggi. 

Secara keseluruhan pada aspek permodalan, tingkat kesehatan Unit 

Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat tergolong tinggi karena dari dua 

komponen yang dinilai memiliki nilai dengan skor tertinggi yaitu 10 
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4.2.2 Aspek kualitas Aktiva Produktif 

4.2.2.1 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume 

Pinjaman yang Diberikan 

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya 

volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dibandingkan seluruh volume 

pinjaman yang diberikan. Untuk rasio > 60%, diberikan nilai kredit 100, 

sebaliknya < 60% diberi nilai kredit 0, artinya KSP atau USP dinilai baik bila 

pinjaman yang diberikan kepada anggota minimal 60% dari volume yang 

dipinjamkan. Selanjutnya angka kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh 

skor penilaian tingkat kesehatan. Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada 

komponen ini dari tahun 2000 hingga tahun 2005 pada Unit Simpan Pinjam 

Primkopti Semarang Barat seperti tampak pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 

Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Volume Pinjaman 
kepada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan 

 
Skor 

Tahun 
Jumlah volume 
pinjaman pada 

anggota 

Total Volume 
Pinjaman yang 

diberikan 
Rasio Nilai 

Kredit
Bobot 
(10%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
    
691.327.458,91 

    
896.571.071,01 77,11 100 10% 10,000 

2001 
    
461.517.961,89 

    
761.621.052,78 60,60 100 10% 10,000 

2002 
    
331.827.931,07 

    
551.324.319,91 60,19 100 10% 10,000 

2003 
    
225.928.951,08 

    
452.612.529,82 49,92 0 10% 0,000 

2004 
    
451.981.954,82 

    
762.517.623,00 59,27 0 10% 0,000 

2005 
    
551.961.375,97 

    
891.571.932,01 61,91 100 10% 10,000 

 



 53

Terlihat dari tabel di atas, pada tahun 2000, 2001, 2002 dan 2005 rasionya 

> 60% dan mendapat nilai kredit 100. Setelah dikalikan dengan bobot 10% 

diperoleh skor 10, yang berarti pada tahun-tahun tersebut tingkat kesehatan pada 

komponen ini sangat tinggi, namun pada tahun 2003 dan 2004 rasionya < 60% 

sehingga mendapat angka kredit 0  sehingga skor tingkat kesehatanya 0. Dengan 

kata lain pada tahun tersebut tingkat kesehatan pada komponen ini menurun. 

 

4.2.2.2 Rasio antara Risiko Pinjaman Bermasalah dengan Pinjaman yang 

Diberikan 

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya resiko 

pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Semakin 

kecil rasionya, maka semakin tinggi nilai kreditnya atau kualitasnya semakin baik, 

artinya semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) 

maka semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan. Untuk rasio > 50% diberi 

nilai kredit 0, artinya bila persentase pinjaman yang bermasalah sebesar 50% atau 

lebih dari pinjaman yang diberikan maka nilai kreditnya nol. Untuk penurunan 

rasio 1% nilai kreditnya bertambah 1 dengan maksimum nilai kredit 100. Dengan 

kata lain nilai kredit dari rasio < 50% dinyatakan dengan (50%- rasio) x 2. 

Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2000 hingga 

tahun 2005 pada Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat seperti tampak 

pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Resiko Pinjaman 

Bermasalah dengan Pinjaman yang Diberikan 
 

Skor 
Tahun 

Resiko 
pinjaman 

bermasalah 

Total Volume 
Pinjaman yang 

diberikan 
Rasio Nilai 

Kredit
Bobot 
(10%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
    
621.517.021,00 

    
896.571.071,01 69,32 0,00 10% 0,000 

2001 
    
423.589.721,89 

    
761.621.052,78 55,62 0,00 10% 0,000 

2002 
    
332.897.281,00 

    
551.324.319,91 60,38 0,00 10% 0,000 

2003 
    
225.971.452,87 

    
452.612.529,82 49,93 0,15 10% 0,015 

2004 
    
445.321.561,97 

    
762.517.623,00 58,40 0,00 10% 0,000 

2005 
    
561.325.441,87 

    
891.571.932,01 62,96 0,00 10% 0,000 

 
Terlihat dari Tabel 4.4 rasio dari tahun 2000-2005 melebihi 50%, kecuali 

pada tahun 2003, sehingga nilai kredit dan skor tingkat kesehatannya 0. Meskipun 

pada tahun 2003 rasionya < 50%, namun rasionya masih dekat sekali dengan 

50%, sehingga skor kesehatannya hanya 0,015. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kesehatan pinjaman memiliki kualitas yang tidak baik yang berarti 

bahwa pada Primkopti Semarang Barat tersebut memiliki pinjaman yang 

bermasalah karena tidak lancar, diragukan dan macet. 

 

4.2.2.3 Rasio antara Cadangan Risiko dengan Risiko Pinjaman Bermasalah 

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya 

cadangan resiko dibandingkan dengan resiko pinjaman bermasalah. Semakin kecil 

resikonya maka semakin tidak baik angka kreditnya, artinya semakin kecil 

persentase cadangan risiko yang dihimpun untuk menutup resiko pinjaman 

bermasalah maka semakin tidak baik nilai kreditnya. Untuk rasio 0% artinya tidak 
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mempunyai cadangan penghapusan sehingga diberi nilai nol, untuk setiap 

kenaikan 1% maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.  

Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2000 

hingga tahun 2005 pada Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat seperti 

tampak pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio Cadangan Resiko 

dengan Resiko Pinjaman Bermasalah 
 

Skor 
Tahun Cadangan 

resiko 

Resiko 
pinjaman 

bermasalah 
Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(10%) nilai kredit 

x bobot 

2000 
    
512.849.734,74  

    
621.517.021,00 82,52 82,52 10% 8,252 

2001 
    
425.325.351,87  

    
423.589.721,89 100,41 100,00 10% 10 

2002 
    
225.327.891,02  

    
332.897.281,00 67,69 67,69 10% 6,769 

2003 
        
9.427.961,03  

    
225.971.452,87 4,17 4,17 10% 0,417 

2004 
    
160.864.912,79  

    
445.321.561,97 36,12 36,12 10% 3,612 

2005 
    
928.420.402,81  

    
561.325.441,87 165,40 100,00 10% 10 

 

Terlihat dari tabel di atas, rasio yang mencapai 100% atau lebih hanya 

pada tahun 2001 dan 2005 sehingga mendapat nilai kredit 100. Dengan dikalikan 

bobot 10% pada komponen ini diperoleh skor 10. pada tahun 2000 rasionya sudah 

baik hingga mencapai 82,52% sehingga dengan cara yang sama diperoleh skor 

8,252. Pada tahun 2002 rasionya mencapai 67,69 sehingga diperoleh skor 6,769 

yang tergolong cukup baik, namun pada tahun 2004 sebesar 36,12 dan 2003 

sebesar 4,17 sehingga diperoleh skor 3,612  dan 0,417. Rendahnya rasio tersebut 
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menunjukkan rendahnya persentase cadangan risiko yang dihimpun untuk 

menutup risiko pinjaman bermasalah sehingga kualitasnya menurun.  

 

4.2.3  Aspek Rentabiltas 

4.2.3.1 Rasio antara SHU Sebelum Dikenakan Pajak dengan Pendapatan 

Operasional 

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

KSP dan USP untuk memperoleh SHU dibandingkan dengan pendapatan 

operasional dalam satu tahun buku. Untuk rasio < 0 diberi nilai kredit 0 karena 

KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau tergolong rugi.  Untuk setiap 

kenaikan 1% nilai kredit ditambah 20 dengan maksimum 100. Artinya bahwa 

rasio 5% merupakan rasio yang optimal dimana KSP dan USP mempunyai 

kemampuan yang optimal untuk memperoleh SHU. Nilai kredit dikalikan dengan 

bobot 5% dan diperoleh skor tingkat kesehatan.  

Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2000 

hingga tahun 2005 pada Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat seperti 

tampak pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio SHU Sebelum 

Dikenakan Pajak dengan Pendapatan Operasional 
 

Skor 

Tahun SHU sebelum 
pajak 

Pendapatan 
operasional 

simpan pinjam 
Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(5%) nilai 

kredit x 
bobot 

2000 
      
15.129.827,20  

 
3.369.276.241,62 0,45 8,98 5% 0,449 

2001 
    
131.551.927,90  

 
2.657.236.149,21 4,95 99,01 5% 4,951 

2002 
        
1.616.118,00  

    
369.443.861,00  0,44 8,75 5% 0,437 

2003 
        
1.007.318,00  

 
2.334.975.509,33 0,04 0,86 5% 0,043 

2004 
    
280.589.368,00  

 
1.792.839.946,80 15,65 100,00 5% 5,000 

2005 
    
127.270.105,64  

 
1.044.037.175,00 12,19 100,00 5% 5,000 

 

Terlihat dari Tabel 4.6 rasio pada tahun 2004 dan 2005 sudah melebihi 5% 

sehingga angka kreditnya 100. Setelah dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor 

5 yang merupakan skor ideal. Hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut tingkat 

kemampuan Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat dalam memperoleh 

SHU sudah optimal. Pada tahun 2001 rasionya 4,95 yang sudah mendekati 5%, 

yang berarti bahwa kemampuan dalam memperoleh SHU sudah baik, namun pada 

tahun 2000, 2002 dan 2003 rasionya tergolong kecil, sehingga perolehan skornya 

juga kecil yang berarti bahwa pada tahun-tahun tersebut tingkat kemampuan 

memperoleh SHU masih belum optimal. 

 

4.2.3.2 Rasio antara SHU Sebelum Dikenakan Pajak dengan Total Asset 

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP atau USP 

dalam memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan. Untuk rasio < 0 
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diberi nilai kredit 0, karena KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau rugi. 

Untuk kenaikan 1% nilai kredit ditambah 10 dengan maksimum nilai kredit 100, 

artinya bahwa rasio 10% merupakan rasio yang optimal untuk memperoleh SHU. 

Nilai kredit dalam komponen dikalikan dengan 5% dan diperoleh skor.  

Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2000 

hingga tahun 2005 pada unit simpan pinjam Primkopti Semarang Barat seperti 

tampak pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio SHU Sebelum 

Dikenakan Pajak dengan Total Asset 
 

Skor 

Tahun SHU sebelum 
pajak Total Asset Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(5%) nilai 

kredit x 
bobot 

2000 
      
15.129.827,20  

 
2.170.930.453,41 0,70 6,97 5% 0,348 

2001 
    
131.551.927,90  

 
2.025.666.467,36 6,49 64,94 5% 3,247 

2002 
        
1.616.118,00  

 
1.996.731.825,42 0,08 0,81 5% 0,040 

2003 
        
1.007.318,00  

 
1.902.549.933,62 0,05 0,53 5% 0,026 

2004 
    
280.589.368,00  

 
2.266.596.616,09 12,38 100,00 5% 5,000 

2005 
    
127.270.105,64  

 
3.144.794.237,64 4,05 40,47 5% 2,024 

 

Terlihat dari Tabel 4.7 tersebut hanya pada tahun 2004 saja yang 

memperoleh rasio melebihi 10% sehingga mendapat nilai kredit 100 dan 

perolehan skornya 5, yang berarti bahwa pada tahun tersebut Primkopti Semarang 

Barat telah mampu secara optimal dalam memperoleh  SHU dari penggunaan 

assetnya. Pada tahun 2001 tingkat kemampuannya cukup baik karena rasionya 

mencapai 6,49 sehingga nilai kreditnya 64,94 dan skornya 3,247. Namun di luar 
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tahun tersebut tingkat rasionya tergolong kecil, yang berarti bahwa tingkat 

kemampuan memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan masih belum 

optimal. 

 

4.2.3.3 Rasio antara Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

dalam Satu Tahun Buku 

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban atau biaya 

operasional KSP atau USP dibandingkan dengan pendapatan operasional pada 

satu tahun buku. Untuk rasio 100% atau negatif diberi nilai kredit 0. Untuk setiap 

penurunan rasio sebesar 1% mulai 100% nilai kredit ditambah 10 dengan 

maksimum 100. Dengan kata lain untuk rasio 0  < r < 90% diberi nilai kredit 100. 

Selanjutnya nilai kredit tersebut dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor. 

Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada komponen ini dari tahun 2000 

hingga tahun 2005 pada Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang Barat seperti 

tampak pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio antara Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional dalam Satu Tahun Buku 
 

Skor 

Tahun 
Beban 

opersional 
simpan pinjan 

Pendapatan 
operasional 

simpan pinjam 
Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(5%) nilai 

kredit x 
bobot 

2000 
    
187.940.356,33  

 
3.369.276.241,62 5,58 100,00 5% 5,000

2001 
    
195.759.054,33  

 
2.657.236.149,21 7,37 100,00 5% 5,000

2002 
      
32.513.774,00  

    
369.443.861,00  8,80 100,00 5% 5,000

2003 
    
290.367.195,74  

 
2.334.975.509,33 12,44 100,00 5% 5,000

2004 
    
236.956.091,75  

 
1.792.839.946,80 13,22 100,00 5% 5,000

2005 
    
252.634.669,61  

 
1.044.037.175,00 24,20 100,00 5% 5,000

 

Terlihat dari Tabel 4.8 di atas, rasio dari tahun 2000 hingga 2005 bernilai 

positif dan kurang dari 90% sehingga memperoleh angka kredit 100. Setelah 

dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor 5 yang merupakan skor tertinggi pada 

komponen ini. Hal ini menunjukkan bahwa beban biaya operoasional 

dibandingkan dengan pendapatan operasional relatif kecil sehingga memiliki 

kualitas yang tinggi (optimal). 

 

4.2.4  Aspek Likuiditas 

Penilaian terhadap aspek likuditas ini didasarkan pada rasio antara 

pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Untuk rasio > 90% diberi 

nilai kredit 0 dan sebaliknya untuk rasio < 90% diberi skor 100. Nilai kredit pada 

komponen ini dikalikan dengan 10 dan diperoleh skor likuiditas. 
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Berdasarkan data dapat dihitung rasio pada aspek ini dari tahun 2000 

hingga tahun 2005 pada unit simpan pinjam Primkopti Semarang Barat seperti 

tampak pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan ditinjau dari Rasio antara Pinjaman yang 

diberikan dengan dana yang diterima 
 

Skor 

Tahun 
Total Volume 

Pinjaman yang 
diberikan 

Dana yang 
diberikan Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(10%) nilai 

kredit x 
bobot 

2000 
    
896.571.071,01  

    
821.325.035,84  109,16 0,00 10% 0,000 

2001 
    
761.621.052,78  

    
761.527.961,91  100,01 0,00 10% 0,000 

2002 
    
551.324.319,91  

    
661.327.872,99  83,37 100,00 10% 10,000 

2003 
    
452.612.529,82  

    
451.325.471,57  100,29 0,00 10% 0,000 

2004 
    
762.517.623,00  

    
518.391.941,58  147,09 0,00 10% 0,000 

2005 
    
891.571.932,01  

    
661.718.975,98  134,74 0,00 10% 0,000 

 

Terlihat dari Tabel 4.9 pada tahun 2000 hingga 2005 kecuali pada tahun 

2002 memiliki rasio > 90% sehingga memperoleh angka kredit dan skor 0. Pada 

tahun 2002 rasionya mencapai 83,37% sehingga memperoleh angka kredit 100 

dan setelah dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor 10. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada tahun tersebut tingkat likuiditasnya sudah tergolong optimal.  

Berdasarkan hasil analisis dari keempat aspek atau 9 komponen tersebut 

diperoleh total skor untuk menentukan tingkat kesehatan unit simpan pinjam, 

dengan kriteria sebagai berikut: 
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Skor  Predikat 
81 – 100  Sehat 
66 - < 81  Cukup sehat 
51 - < 66  Kurang sehat 
0 - < 51  Tidak sehat 

 
Berdasarkan kriteria dan hasil perhitungan skor dari setiap aspek di atas 

diperoleh total skor tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang 

Barat dari tahun 2000 hingga 2005 seperti tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Primkopti Semarang 

Barat 
 

Skor  No Aspek yang 
dinilai Komponen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Bobot 
1a 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 101 Permodalan 
1b 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10
2a 10.000 10.000 10.000 0.000 0.000 10.000 10
2b 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 102 Kualitas aktiva 

produktif 
2c 8.252 10.000 6.769 0.417 3.612 10.000 10
3a 0.449 4.951 0.437 0.043 5.000 5.000 5
3b 0.348 3.247 0.040 0.026 5.000 2.024 53 Rentabilitas 
3c 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5

4 Likuiditas 4a 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10
  Jumlah 44.049 53.198 52.247 25.502 38.612 52.024 75
  % tingkat kesehatan 58.73 70.93 69.66 34.00 51.48 69.36   

  Kriteria 
Kurang 
sehat 

Cukup 
sehat 

Cukup 
sehat 

Tidak 
sehat 

Kurang 
sehat 

Cukup 
sehat   

 
Keterangan: 
1a :  rasio modal sendiri dengan total asset 
1b :  rasio modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko 
2a : rasio volume pinjaman anggota dengan total volume pinjaman yang 

diberikan 
2b :  rasio risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan 
2c :  rasio cadangan risiko dengan risiko pinjaman yang diberikan 
3a :  rasio SHU sebelum pajak dengan pendapatan operasional 
3b :  rasio SHU sebelum pajak dengan total asset 
3c :  rasio beban operasional dengan pendapatan operasional 
4a :  rasio pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima 
 

Terlihat dari Tabel 4.10, pada tahun 2000 tingkat kesehatannya mencapai 

58,73 yang tergolong tidak sehat, pada tahun 2001 mengalami peningkatan 



 63

menjadi 70,93 dalam kategori cukup sehat, pada tahun 2002 sedikit menurun 

namun masih dalam kategori cukup sehat yaitu sebesar 69,66. Pada tahun 2003 

mengalami penurunan yang drastis hingga mencapai 34,00 dalam kategori tidak 

sehat. Hal ini terjadi dikarenakan kualitas aktiva produktif pada tahun 2003 

mengalami penurunan yang drastis, sehingga mempengaruhi tingkat 

kesehatannya. Seperti diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan Unit Simpan 

Pinjam tercermin dari kualitas aktiva produktif. Penurunan tingkat kesehatan ini 

diduga karena terdapat penyimpangan di dalam Primkopti Semarang Barat yaitu 

pinjaman yang diberikan pada anggota tidak didukung dengan agunan atau 

jaminan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, 

sehingga terjadi pinjaman macet. Pada tahun 2004 mulai naik kembali hingga 

51,48 dalam kategori kurang sehat, namun pada tahun 2005 mengalami 

peningkatan yang drastis hingga mencapai 69,36 dalam kategori cukup sehat. 

Secara umum tingkat kesehatan unit simpan pinjam pada Primkopti Semarang 

Barat tergolong  cukup sehat. Meskipun demikian masih perlu ditingkatkan, 

apalagi dari keenam tahun tersebut masih terjadi fluktuasi tingkat kesehatannya. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 4.2 
Perkembangan Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Primkopti 

Semarang Barat dari Tahun 2000-2005 
 
 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis kesehatan pada unit simpan pinjam Primkopti 

Semarang Barat pada periode tahun 2000-2005 tergolong cukup sehat. Dari tahun 

2000 hingga tahun 2005 tingkat kesehatan yang tertinggi pada tahun 2001 yaitu 

mencapai 70,93 namun masih berada dalam kategori cukup sehat, sedangkan 

tingkat kesehatan paling rendah pada tahun 2003 sebesar 34,00 dalam kategori 

tidak sehat.  

Jika dilihat dari setiap aspeknya, tingkat kesehatan yang paling baik pada 

aspek permodalan. Skor yang diperoleh pada aspek permodalan mencapai 10 dan 

sudah sesuai dengan bobot yang diharapkan (10). Hal ini menunjukkan bahwa 

rasio modal sendiri dengan total asset maupun rasio modal sendiri dengan 

pinjaman diberikan yang berisiko sudah baik. Hasil analisis tersebut menunjukkan 

bahwa modal sendiri yang dimiliki terhadap total asset sudah besar sehingga 
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memiliki kemampuan untuk menutupi bila terjadi kemacetan pengembalian 

pinjaman karena tidak ada atau kurang jaminan (agunan). 

Namun dilihat dari kualitas aktiva poduktif hanya pada rasio volume 

pinjaman anggota dengan total pinjaman yang diberikan yang menunjukkan rasio 

yang baik karena skor yang diperoleh 10 kecuali pada tahun 2003 yang 

memperoleh skor nol. Namun pada rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman 

yang diberikan masih tergolong rendah yang berarti bahwa tingkat pinjaman 

memiliki kualitas tidak baik karena memiliki pinjaman yang bermasalah, tidak 

lancar, diragukan dan macet. Dilihat dari rasio antara cadangan risiko dengan 

risiko pinjaman yang bermasalah juga diperoleh rasio yang rendah, hanya pada 

tahun tertentu saja seperti tahun 2000 dan 2001 sudah mendekati skor yang 

diharapkan (10). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2002 hingga 2005, 

Primkopti Semarang Barat memiliki kualitas yang rendah karena cadangan risiko 

yang dihimpun belum mencukupi untuk menutup risiko pinjaman yang 

bermasalah.  

Secara umum pada aspek kualitas aktiva produktif masih tergolong  

rendah. Aspek inilah yang menyebabkan mengapa tingkat kesehatan secara 

keseluruhan tergolong kurang sehat dan tidak sehat karena aspek ini memiliki 

bobot paling tinggi hingga mencapai 30% yang berarti bahwa pengaruh kualitas 

produktif terhadap kesehatan sebesar 30%. Keberhasilan dan kegagalan KSP atau 

USP lebih banyak dinilai dari aktiva produktik yang dinilai dari kualitas pinjaman 

yang diberikan pada anggota dan non anggota, karena pada Unit Simpan Pinjam 

aktiva terbesar adalah bentuk pinjaman yang diberikan. 
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Dilihat dari aspek rentabilitas ternyata hanya pada rasio beban operasional 

dengan pendapatan operasional  yang menunjukkan hasil yang baik karena 

diperoleh skor 5 yang sudah sesuai harapan (5), sedangkan pada rasio SHU 

sebelum pajak dengan pendapatan operasional dan rasio SHU sebelum pajak 

dengan total asset tergolong rendah. Hal ini menunjukkan kemampuan Primkopti 

dalam memperoleh SHU dibandingkan dengan pendapatan operasional maupun 

total asset masih tergolong rendah. Rentabilitas menunjukkan kemampuan 

koperasi memperoleh SHU. Di  dalam PP No 9 Tahun 1995 pasal 14 dan 15 jelas-

jelas dinyatakan bahwa rencana perolehan SHU atau keuntungan yang ditetapkan 

dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan 

usaha, pembagian jasa dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan. Hal ini 

menunjukkan bahwa SHU harus tetap dipertahankan namun kualitas pelayanan 

lebih diutamakan. Namun demikian aspek rentabilitas sangat berguna untuk 

mengukur kemampuan koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota 

atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditanam sebagai modal sendiri 

pada koperasi dan untuk mengembangkan usahanya. 

Dilihat dari aspek likuiditas, tingkat kesehatannya tergolong rendah, hanya 

pada tahun 2002 yang sudah menunjukkan hasil baik dengan skor 10 sesuai 

dengan harapan (10). Hal ini menunjukkan bahwa Primkopti Semarang belum 

sepenuhnya likuid. Di satu sisi dalam usaha simpan pinjam pemeliharaan 

likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek baik untuk 

membayar penarikan simpanan, realisasi pinjaman yang telah disetujui maupun 

kewajiban jangka pendek lainnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) pada Primkopti  Semarang 

Barat tahun 2000-2005 tergolong cukup  sehat. Pada tahun 2000 tingkat 

kesehatannya mencapai 58,73 dalam kategori kurang sehat, pada tahun 2001 

sebesar 70,93 dalam kategori cukup sehat, pada tahun 2002 sebesar 69,66 dalam 

kategori cukup sehat,  tahun 2003 sebesar 34,00 dalam kategori tidak sehat, pada 

tahun 2004 sebesar 51,48 dalam kategori kurang sehat dan tahun 2005 mencapai 

69,36 dalam kategori cukup sehat. Dari keempat aspek yang diukur, aspek yang 

menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan adalah kualitas aktiva produktif dan 

likuditas, selanjutnya aspek rentabilitas dan yang paling sehat pada aspek 

permodalan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 

penulis dapat memberikan saran kepada pihak USP khususnya dan PRIMKOPTI 

pada umumnya sebagai berikut: 

1. Dilihat dari aspek yang paling rendah adalah pada aspek kualitas aktiva 

produktif terutama pada rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang 

diberikan dengan skor nol, yang menunjukkan bahwa pada Primkopti 

Semarang Barat memiliki pinjaman yang bermasalah karena tidak lancar, 

diragukan dan macet.  Oleh karena itu hendaknya USP mengelola aktiva 
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produktif secara optimal, antara lain dengan cara membatasi persediaan cash 

on hand  dan mengalokasikan aktiva produktif untuk kegiatan atau usaha-

usaha yang dapat menambah laba atau SHU, misalnya pada unit usaha 

pertokoan. Selain itu Koperasi harus mempunyai ketentuan bahwa pinjaman 

yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar 

dari pinjaman yang diberikan.  

2. Dilihat dari likuiditasnya ternyata diperoleh skor nol, yang berarti kualitas 

likuiditasnya tergolong rendah, oleh karena itu hendaknya koperasi memiliki 

sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas. 

Selain itu perlu diadakan penjadwalan pembayaran utang kepada pihak lain 

diiringi dengan dana yang tersedia. Dengan cara ini diharapkan bisa 

mencegah terjadinya likuiditas. 

3. Berkaitan dengan rentabilitas tergolong cukup, sehingga masih perlu 

ditingkatkan dengan cara memiliki ketentuan mengenai pembatasan 

pemberian pinjaman kepada anggota dan menitik beratkan atas 

kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya daripada 

tersedianya agunan. 

4. Dilihat dari aspek permodalan sudah baik, oleh karena itu perlu 

dipertahankan kualitas permodalannya sehingga Unit Simpan Pinjam pada 

Primkopti Semarang Barat dapat terus melangsungkan kehidupannya, yaitu 

dengan cara menyisihkan cadangan dari SHU untuk menutupi kemungkinan 

terburuk, apabila terjadi pinjaman macet. Selain itu, perlu adanya suntikan 

dana dari perusahaan lain guna menjaga kelangsungan hidup Primkopti. 
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HASIL ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PRIMKOPTI SEMARANG 

BARAT 

 
Aspek Permodalan (1) 

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset (1a) 
Skor 

Tahun Modal sendiri Total asset Rasio Nilai 
Kredit

Bobot 
(10%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
 
1,996,423,178.45 

  
2,170,930,453.41 91.96 100 10% 10.000 

2001 
 
1,851,128,059.87 

  
2,025,666,467.36 91.38 100 10% 10.000 

2002 
 
1,761,582,039.00 

  
1,996,731,825.42 88.22 100 10% 10.000 

2003 
 
1,622,113,854.46 

  
1,902,549,933.62 85.26 100 10% 10.000 

2004 
 
1,794,619,990.93 

  
2,266,596,616.09 79.18 100 10% 10.000 

2005 
 
2,635,322,540.87 

  
3,144,794,237.64 83.80 100 10% 10.000 

 
 
 
Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman (1b) 
 

Skor 
Tahun Modal sendiri 

Pinjaman 
diberikan yang 

berisiko 
Rasio Nilai 

Kredit
Bobot 
(10%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
 

1,996,423,178.45 
     

792,518,525.01  251.91 100 10% 10.000 

2001 
 

1,851,128,059.87 
     

538,428,351.00  343.80 100 10% 10.000 

2002 
 

1,761,582,039.00 
     

432,518,961.00  407.28 100 10% 10.000 

2003 
 

1,622,113,854.46 
     

333,215,327.00  486.81 100 10% 10.000 

2004 
 

1,794,619,990.93 
     

619,318,961.01  289.77 100 10% 10.000 

2005 
 

2,635,322,540.87 
     

961,452,327.91  274.10 100 10% 10.000 
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Aspek Kualitas aktiva Produktif (2) 

 

Rasio Volume Pinjaman pada Anggaran terhadap total Volume Pinjaman yang 

diberikan (2a) 

Skor 
Tahun 

Jumlah volume 
pinjaman pada 

anggota 

Total Volume 
Pinjaman yang 

diberikan 
Rasio Nilai 

Kredit
Bobot 
(10%) nilai kredit 

x bobot 

2000 
    
691,327,458.91  

     
896,571,071.01  77.11 100 10% 10.000 

2001 
    
461,517,961.89  

     
761,621,052.78  60.60 100 10% 10.000 

2002 
    
331,827,931.07  

     
551,324,319.91  60.19 100 10% 10.000 

2003 
    
225,928,951.08  

     
452,612,529.82  49.92 0 10% 0.000 

2004 
    
451,981,954.82  

     
762,517,623.00  59.27 0 10% 0.000 

2005 
    
551,961,375.97  

     
891,571,932.01  61.91 100 10% 10.000 

 

 

 

Rasio antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan (2b) 

Skor 
Tahun Risiko pinjaman 

bermasalah 

Total Volume 
Pinjaman yang 

diberikan 
Rasio Nilai 

Kredit
Bobot 
(10%) nilai kredit 

x bobot 

2000 
    
621,517,021.00  

     
896,571,071.01  69.32 0.00 10% 0.000 

2001 
    
423,589,721.89  

     
761,621,052.78  55.62 0.00 10% 0.000 

2002 
    
332,897,281.00  

     
551,324,319.91  60.38 0.00 10% 0.000 

2003 
    
225,971,452.87  

     
452,612,529.82  49.93 0.15 10% 0.015 

2004 
    
445,321,561.97  

     
762,517,623.00  58.40 0.00 10% 0.000 

2005 
    
561,325,441.87  

     
891,571,932.01  62.96 0.00 10% 0.000 
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Rasio antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah (2c) 

Skor 
Tahun Cadangan risiko Risiko pinjaman 

bermasalah Rasio Nilai 
Kredit 

Bobot 
(10%) nilai kredit 

x bobot 

2000 
    
512,849,734.74  

     
621,517,021.00  82.52 82.52 10% 8.252 

2001 
    
425,325,351.87  

     
423,589,721.89  100.41 100.00 10% 10.000 

2002 
    
225,327,891.02  

     
332,897,281.00  67.69 67.69 10% 6.769 

2003 
        
9,427,961.03  

     
225,971,452.87  4.17 4.17 10% 0.417 

2004 
    
160,864,912.79  

     
445,321,561.97  36.12 36.12 10% 3.612 

2005 
    
928,420,402.81  

     
561,325,441.87  165.40 100.00 10% 10.000 

 

 

 

Aspek Rentabilitas (3) 

Rasio antara SHU sebelum dikenakan pajak terhadap pendapatan operasional (3a) 

Skor 
Tahun SHU sebelum 

pajak 

Pendapatan 
operasional 

simpan pinjam  
Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(5%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
      
15,129,827.20  

  
3,369,276,241.62 0.45 8.98 5% 0.449 

2001 
    
131,551,927.90  

  
2,657,236,149.21 4.95 99.01 5% 4.951 

2002 
        
1,616,118.00  

     
369,443,861.00  0.44 8.75 5% 0.437 

2003 
        
1,007,318.00  

  
2,334,975,509.33 0.04 0.86 5% 0.043 

2004 
    
280,589,368.00  

  
1,792,839,946.80 15.65 100.00 5% 5.000 

2005 
    
127,270,105.64  

  
1,044,037,175.00 12.19 100.00 5% 5.000 
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Rasio antara SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Total Asset (3b) 

Skor 
Tahun SHU sebelum 

pajak Total Asset Rasio Nilai 
Kredit 

Bobot 
(5%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
      
15,129,827.20  

  
2,170,930,453.41 0.70 6.97 5% 0.348 

2001 
    
131,551,927.90  

  
2,025,666,467.36 6.49 64.94 5% 3.247 

2002 
        
1,616,118.00  

  
1,996,731,825.42 0.08 0.81 5% 0.040 

2003 
        
1,007,318.00  

  
1,902,549,933.62 0.05 0.53 5% 0.026 

2004 
    
280,589,368.00  

  
2,266,596,616.09 12.38 100.00 5% 5.000 

2005 
    
127,270,105.64  

  
3,144,794,237.64 4.05 40.47 5% 2.024 

 
 

 

Rasio antara beban operasional terhadap pendapatan opersional dalam satu tahun 

buku (3c) 

Skor 
Tahun 

Beban 
operasional 

simpan pinjam 

Pendapatan 
operasional 

simpan pinjam  
Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(5%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
    
187,940,356.33  

  
3,369,276,241.62 5.58 100.00 5% 5.000

2001 
    
195,759,054.33  

  
2,657,236,149.21 7.37 100.00 5% 5.000

2002 
      
32,513,774.00  

     
369,443,861.00  8.80 100.00 5% 5.000

2003 
    
290,367,195.74  

  
2,334,975,509.33 12.44 100.00 5% 5.000

2004 
    
236,956,091.75  

  
1,792,839,946.80 13.22 100.00 5% 5.000

2005 
    
252,634,669.61  

  
1,044,037,175.00 24.20 100.00 5% 5.000
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Aspek Likuiditas (4) 

Rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima (4a) 

Skor 
Tahun 

Total Volume 
Pinjaman yang 

diberikan 

Dana yang 
diberikan Rasio Nilai 

Kredit 
Bobot 
(10%) nilai kredit x 

bobot 

2000 
    
896,571,071.01  

     
821,325,035.84  109.16 0.00 10% 0.000 

2001 
    
761,621,052.78  

     
761,527,961.91  100.01 0.00 10% 0.000 

2002 
    
551,324,319.91  

     
661,327,872.99  83.37 100.00 10% 10.000 

2003 
    
452,612,529.82  

     
451,325,471.57  100.29 0.00 10% 0.000 

2004 
    
762,517,623.00  

     
518,391,941.58  147.09 0.00 10% 0.000 

2005 
    
891,571,932.01  

     
661,718,975.98  134.74 0.00 10% 0.000 
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