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SARI 

Tri Atmojo, Bambang. 2015. “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Pada KPRI Bina Sejahtera Setda Kabupaten Semarang”. Tugas Akhir. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing. Dhini Suryandari, SE, M,Si, Akt 

Kata kunci : Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas 

Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis 

prestasi operasi koperasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber dana atau 

keuangannya pada periode tertentu. Dalam penelitian ini mengkaji tentang analisis 

likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas pada KPRI Bina Sejahtera Semarang tahun 

2011-2013. Hasil dari perhitungan analisis rasio keuangan tersebut kemudian 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang ditetapkan 

tersebut dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2006, tentang 

Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui kinerja keuangan dan posisi keuangan pada KPRI Bina Sejahtera 

Semarang tahun 2011-2013 ditinjau dari tingkat likuiditas, solvabilitas dan 

rentabilitas. 

 Penelitian ini dilakukan di KPRI Bina Sejahtera Jl. Soekarno Hatta No 14 

Ungaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Analisis yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif prosentase. 

Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan KPRI Bina 

Sejahtera menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabiilitas dan rentabilitas. 

Hasil dari analisis rasio yang dilakukan pada tahun 2011-2013 berdasarkan 

standar yang ditetapkan pemerintah menunjukan tingkat likuiditas yang over 

likuid karena berdasarkan analisis yang dilakukan selama tiga tahun berturut-turut 

menunjukan angka yang berada di atas standar yang ditetapkan pemerintah. Rasio 

solvabilitas menunjukan kriteria yang sangat baik hal ini menunjukan total aktiva 

dan modal sendiri yang dimiliki koperasi mampu memberikan kontribusi yang 

besar terhadap total hutang yang dimiliki koperasi, sedangkan dari dua rasio 

rentabilitas, Return On Asset menunjukan prosentase angka yang masuk dalam 

kriteria cukup baik, hal ini menunjukan bahwa koperasi sudah cukup baik dalam 

mengelola aktivanya secara produktif sehingga mampu memberikan sisa hasil 

usaha yang cukup maksimal. sedangkan Return On Equity menunjukan prosentase 

angka yang masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan pemerintah dan 

mendapatkan kriteria kurang baik, dengan kata lain pihak koperasi masih kurang 

baik dalam menghasilkan sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh dari modal 

yang dimilikinya.  

Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan KPRI Bina 

Sejahtera menurut standar yang telah ditetapkan dalam kondisi cukup baik, saran 

yang diberikan untuk koperasi sebaiknya melakukan pembenahan terhadap aktiva 

agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menghasilkan sisa hasil 

usaha koperasi. selain itu, koperasi diharapkan untuk menambah atau 

meningkatkan modal sendiri yang dimiliki koperasi dengan cara menarik lebih 

banyak lagi nasabah atau anggota yang masuk. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya 

persaingan yang kuat dalam dunia usaha. Beberapa sektor usaha yang ada 

mengalami banyak kendala dalam mempertahankan kelangsungan usahanya yang 

terkadang mematikan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan badan 

usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

yang mengutamakan kesejahteraan bersama, dan bentuk usaha yang sesuai dengan 

hal itu adalah koperasi. 

Sebagai badan usaha, koperasi harus dikelola dengan baik sebagaimana 

layaknya bentuk badan usaha yang lain. Koperasi sebagai salah satu pilar 

penyangga perekonomian nasional memiliki ketentuan ketentuan pokok tersendiri 

dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonominya yaitu UUD 45 pasal 33 ayat 1 

yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas 

kekeluargaan”. Koperasi sebagai organisasi ekonomi, harus mengikuti hukum 

ekonomi yang rasional dan norma kebisaan yang lazim berlaku didalam dunia 

usaha. Dengan cara ini kepentingan anggota maupun pihak ketiga dapat dipenuhi. 

Hal tersebut diatur dalam Undang Undang no.25 tahun 1992. 
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Di era yang sangat berkembang pesat ini banyak koperasi simpan pinjam, 

kredit barang dan lembaga keuangan lainnya bersaing agar tidak jatuh pailit. 

Banyak diantara usaha koperasi yang tidak mampu meneruskan usahanya yang 

disebabkan oleh kurang baiknya menganalisis dan tidak memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan usahanya dengan baik. Selain itu akhir-akhir ini maraknya 

investasi bodong yang mengatasnamakan bentuk usaha koperasi, tentu hal ini 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sehingga akan 

mempersulit daya saing koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya 

Menurut pasal 3 UU No.25 tahun 1992, koperasi bertujuan 

mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945 

(UU No 25 Tahun 1992 Ps.3). Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat 

tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk 

pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Pengembangan usaha 

koperasi diarahkan agar koperasi mampu mengembangkan prakarsa dan swakarsa. 

Koperasi diharapkan menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah 

dan dapat memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan 

kemampuan serta keadaan daerah setempat yang pada akhirnya mampu berperan 

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 

Tantangan besar yang akan dihadapi koperasi dalam mencapai tujuannya 

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional mengharuskan 

koperasi untuk mampu menilai dan memiliki kinerja keuangan yang baik. 
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Penilaian terhadap kinerja keuangan koperasi tersebut diukur sebagai dasar 

pengambilan keputusan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal koperasi. 

Pemakai internal koperasi diantaranya pihak manajemen yang bertanggungjawab 

dalam pengelolaan keuangan koperasi dan anggota koperasi. Pemakai eksternal 

diantaranya masyarakat, dengan adanya penilaian kinerja keuangan ini nantinya 

dapat membantu masyarakat dalam menilai koperasi yang baik untuk dapat 

dijadikan sebagai tempat menginvestasikan dana mereka. 

 Pemakai data akuntansi baik pihak internal maupun pihak eksternal, dalam 

tujuannya menggunakan laporan keuangan untuk menentukan keputusan tentunya 

yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui kondisi atau kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan suatu 

badan usaha/koperasi yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu badan usaha 

tertentu yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Subramanyam, 

2010:10). Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar memenuhi kewajibannya terhadap setiap 

anggota koperasi sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya. 

 Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui baik buruknya kinerja 

keuangan pada suatu koperasi dapat dilakukan dengan cara mengukur atau 

menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. 

Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan koperasi.  
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 Analisis laporan keuangan menurut Subramanyam (2010:4) merupakan 

aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan 

data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang 

bermanfaat dalam analisis bisnis. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan 

dalam melakukan suatu analisis, dimana salah satunya adalah analisis rasio. 

 Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tesebut (Munawir, 2007:37). Analisis rasio 

merupakan salah satu dari teknik analisis yang dapat memberikan petunjuk yang 

menggambarkan kondisi koperasi terutama dalam bidang finansialnya. Analisis 

rasio dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang bersangkutan dan 

dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu. Analisis rasio keuangan 

merupakan metode analisis yang sering dipakai karena merupakan metode yang 

paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi. Analisis rasio 

keuangan dalam kegiatannya meliputi pengevaluasian aspek-aspek keuangan 

antara lain adalah tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Dengan 

mengetahui hasil yang tentunya juga dilakukan suatu analisa, maka koperasi akan 

mengetahui kinerjanya berdasarkan indikator atau penyebab terjadinya masalah 

yang ada.  

 KPRI Bina Sejahtera Setda Kabupaten Semarang adalah satu lembaga 

keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang penyimpanan dana (tabungan) 

dan penyaluran dana (pinjaman) yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

pemenuhan modal. KPRI Bina Sejahtera Setda Kabupaten Semarang mengelola 
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1 Total Aktiva 3.287.009.793,15 3.557.742.074,15 8,24 3.557.742.074,15 4.021.100.610,15 13,02

2 Modal Sendiri 2.144.308.756,30 2.493.406.850,61 16,28 2.493.406.850,61 2.897.823.525,61 16,22

3 Sisa Hasil Usaha 146.949.100,25    148.573.975,00    1,11 148.573.975,00    217.888.556,00    46,65

2013 (Rp)
Kenaikan 

(%)
No Keterangan 2011 (Rp) 2012 (Rp)

Kenaikan

(%)
2012 (Rp)

berbagai unit usaha meliputi waserda, unit simpanan, unit fotokopi dan unit aneka 

jasa. 

 Sebagai pelaku ekonomi, badan usaha harus mampu memperoleh hasil 

usaha atau laba dari kegiatan usahanya dengan sebaik mungkin. Sebuah badan 

usaha atau koperasi dikatakan sehat jika perkembangan hasil usahanya semakin 

meningkat. Berikut adalah data perbandingan antara total aktiva, modal sendiri 

dan sisa hasil usaha pada KPRI Bina Sejahtera dari tahun 2011-2013. 

Tabel 1.1 Perbandingan Total Aktiva, Modal Sendiri dan Sisa Hasil Usaha 

KPRI Bina Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sisa hasil usaha pada KPRI 

Bina Sejahtera selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun, akan tetapi 

kenaikan tersebut masih terlalu kecil apabila dibandingkan dengan modal sendiri 

dan total aktiva yang dimiliki. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI 

tahun 2006 secara umum kondisi terbaik untuk sebuah koperasi akan lebih baik 

apabila mampu menghasilkan sisa hasil usaha yang sesuai dengan aktiva dan 

modal sendiri, maksudnya apabila modal sendiri yang dikeluarkan besar maka 

sisa hasil usaha yang diperoleh juga harus besar. 

Berdasarkan fakta tersebut, hasil analisis rasio terhadap laporan keuangan 

ini nantinya sangat diperlukan oleh stakekholder koperasi dalam keputusan 



6 
 

 
 

menginvestasikan dana yang dimilikinya kedalam koperasi. Dalam menganalisis 

kinerja keuangan, peneliti menggunakan Standar Pedoman Penilaian Koperasi 

yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V2006. 

 Mengingat pentingnya pembahasan mengenai analisis rasio untuk 

mengetahui kinerja keuangan koperasi, maka dalam penyusunan tugas akhir ini 

saya tertarik memilih judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK 

MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KPRI BINA SEJAHTERA 

SETDA KABUPATEN SEMARANG”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang berdasarkan latar belakang yang dijelaskan 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tingkat Rasio Likuditas pada KPRI Bina Sejahtera? 

2. Bagaimana Tingkat Rasio Solvabilitas pada KPRI Bina Sejahtera? 

3. Bagaimana Tingkat Rasio Rentabilitas pada KPRI Bina Sejahtera? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Tingkat Rasio Likuditas pada KPRI Bina Sejahtera. 

2. Untuk Mengetahui Tingkat Rasio Solvabilitas pada KPRI Bina Sejahtera. 

3. Untuk Mengetahui Tingkat Rasio Rentabilitas pada KPRI Bina Sejahtera. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat diharapkan dapat 

memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

dalam masalah yang berhubungan dengan analisis rasio keuangan pada KPRI 

Bina Sejahtera. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Penulis 

Dapat menjadikan sumber informasi dan pengetahuan baru tentang 

analisis rasio keuangan pada KPRI Bina Sejahtera 

b. Bagi  Jurusan  Akuntansi 

Memperoleh tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa 

khususnya yang akan menyusun laporan tugas akhir yang kaitannya dengan 

penulisan tugas akhir ini. 

c. Bagi  Instansi  Mitra 

1. Sebagai  sarana  evaluasi  bagi  pengurus maupun anggota untuk 

mengetahui keadaan keuangan KPRI Bina Sejahtera berdasarkan 

ukuran yang umum dipakai serta ukuran standar yang diberikan oleh 

Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2006. Selain itu juga 

berguna bagi perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang 

dilakukan di waktu yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Koperasi 

2.1.1. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan (UU No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1) 

Koperasi menurut (Chaniago, 1984:8) adalah perkumpulan yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan 

masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan 

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi 

merupakan badan hukum yang beranggotakan perorangan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama berlandaskan undang-undang dan sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendorong kemajuan ekonomi nasional. 

2.1.2. Tujuan Koperasi 

Tujuan koperasi termuat dalam pasal 3 UU No.25 tahun 1992 yang 

berbunyi, koperasi bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

pancasila dan UUD 1945. 
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2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi 

Fungsi Koperasi dan peran koperasi menurut pasal 4 Undang-Undang No 

25 tahun 1992 diuraikan sebagai berikut: 

1. Fungsi Koperasi 

a. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

b. Membangun dan menembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

d. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia 

dan masyarakat. 

2. Peran Koperasi 

a. Koperasi berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dengan bergabung dalam koperasi, para anggota koperasi dapat 

menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. 

b. Koperasi berperan sebagai sarana untuk meningkatkan penghasilan rakyat. 

Para anggota koperasi dapat meningkatkan penghasilannya baik dengan 

memanfaatkan jasa koperasi maupun melalui usaha masing-masing anggota 

secara terorganisir, sehingga pada setiap akhir tahun koperasinya memiliki 
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sisa hasil usaha dalam jumlah yang besar. Dengan demikian dapat 

meningkatkan penghasilan para anggotanya. 

c. Koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan 

kerja. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib masyarakat yang 

membutuhkan pekerjaan. Dengan didirikannya koperasi berarti akan 

membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelola usaha koperasi. 

d. Koperasi ikut membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam wadah koperasi, para pengurus koperasi dapat membuat program yang 

teratur dan berkesinambungan untuk mendidik anggotanya agar mereka 

memiliki keahlian dan keterampilan yang dapat mendukung tujuan koperasi. 

e. Koperasi berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional. 

Koperasi adalah salah satu badan usaha di Indonesia dan merupakan tempat 

masyarakat memberdayakan dirinya. Oleh karena itu, koperasi sebagai salah 

satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan 

usaha ekonomi lainnya. Dengan memberdayakan koperasi berarti pula 

memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya memberdayakan 

perekonomian nasional. 

2.1.4. Prinsip Koperasi 

Dalam menjalankan usaha tentunya koperasi memliki prinsip-prinsip 

dasar yang harus dipegang dan dijalankan, sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 5 UU No.25 tahun 1992 diantaranya: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
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Menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak 

manapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau 

diskriminasi. 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota. 

Para anggota merupakan pemegang atau pelaksana kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi. 

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) 

Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-

mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi juga berdasarkan 

pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan 

tidak berdasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan 

anggota. Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang 

berlaku dipasar. 

 

e. Kemandirian 

Dalam pengelolaan koperasi harus diterapkan suatu sikap kemandirian 

yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang 

dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha 

sendiri. 
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f. Pendidikan 

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-

wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat 

berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi. 

g. Kerjasama antar Koperasi 

Koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui 

kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional. 

2.1.5. Karakteristik Koperasi 

Berdasarkan Permen KUKM No. 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang 

pedoman umum akuntansi koperasi, karakteristik koperasi adalah: 

a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang 

sama. 

b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai 

kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, 

tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain. 

c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh 

anggotanya; 

d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya 

dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. 

e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada 

anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. 
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2.1.6. Jenis Koperasi 

Berdasarkan bidang usahanya, koperasi dapat dikelompokan sebagai 

berikut: 

a. Koperasi Simpan Pinjam 

Adalah koperasi yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dana dari 

para anggotanya untuk kemudian di pinjamkan kembali kepada para 

anggotanya yang memerlukan bantuan dana, kegiatan utama koperasi 

simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman 

dana kepada anggota koperasi. 

b. Koperasi Konsumsi 

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau 

pemakai barang atau jasa. Kegiatan utamanya melakukan pembelian 

bersama, jenis barang atau jasa yang dilayani koperasi konsumen sangat 

tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. 

c. Koperasi Pemasaran 

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik 

barang atau penyedia jasa, dibentuk untuk membantu para anggotanya 

memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan, keikutsertaan anggota 

sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. 

d. Koperasi Produsen 

Adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri 

tapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan 

memasarkan barang atau jasa. 
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e. Koperasi Jasa. 

Adalah koperasi yang memberikan layanan atau jasa kepada para 

anggotanya,koperasi jasa melakukan kegiatan usaha jasa. 

2.1.7. Permodalan Koperasi 

Sebagaimana badan usaha lainnya, koperasi tentunya membutuhkan 

modal untuk menjalankan usahanya, tanpa modal maka suatu organisasi tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Modal koperasi penting karena dengan 

modal yang memadai maka koperasi dapat bersaing dengan jenis-jenis usaha 

lainnya. 

Permodalan koperasi telah tercantum dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 

41 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari 

modal sendiri dan modal pinjaman 

a. Modal Sendiri 

Modal sendiri koperasi adalah modal yang menanggung resiko dan ekuiti, 

sehingga apabila dalam suatu tahun buku koperasi menderita kerugian 

maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen-

komponen modal sendiri. Modal sendiri meliputi: 

1. Simpanan Pokok 

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 koperasi. 
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2. Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus 

sama yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi dalam 

waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil 

kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. 

3. Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 

penyisihan Sisa Hasil Usaha yang dimaksud digunakan untuk pemupukan 

modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

4. Hibah 

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 

dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah. Hibah juga 

dapat diartikan pemberian dan tidak mengikat. 

b. Modal Pinjaman 

Modal pinjaman dapat digunakan untuk pengembangan usaha 

koperasi dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. 

Modal pinjaman koperasi berasal dari: 

1. Anggota 

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota 

yang memenuuhi syarat  

2. Koperasi Lainnya dan/atau Anggotanya 

Pinjaman dari koperasi dan/atau anggotanya didasari dengan 

perjanjian kerjassama antar koperasi 
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3. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya 

Pinjaman dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Sumber Lain yang Sah 

Pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui 

penawaran secara umum. 

 

2.2. Laporan Keuangan Koperasi 

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Koperasi 

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan 

informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi suatu badan 

usaha yang diharapkan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Dalam akuntansi keuangan, informasi itu disusun dalam bentuk laporan-laporan 

yang menunjukan posisi keuangan dan hasil usaha suatu badan usaha dalam 

periode tertentu. 

Laporan keuangan koperasi adalah catatan informasi keuangan suatu 

koperasi   yang menggambarkan posisi keuangan, sisa hasil usaha dan arus kas 

koperasi secara keseluruhan pada suatu periode tertentu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pengurus atau pengelolaan keuangan yang ditujukan kepada 

anggota yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja koperasi tersebut. 
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2.2.2. Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi 

Karakteristik laporan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh struktur 

organisasinya dan pengelolaan usaha serta prinsip-prinsip perkoperasian yang 

diatur dalam undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian. Karakteristik laporan keuangan koperasi adalah: 

1. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota 

segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi secara periodik 

aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup 

dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya laporan keuangan koperasi 

merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata 

kehidupan koperasi di dalam Rapat Anggota Tahunan. 

2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari system operasi 

pelaporan keuangan koperasi pada hakekatnya laporan keuangan koperasi 

lebih utama ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi 

(anggota dan pemerintah) dan tidak semata-mata untuk pengendalian 

usaha. 

3. Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota 

koperasi itu sendiri dan pejabat pemerintah di bidang perkoperasian 

pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi 

diantaranya adalah calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak. 

4. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi pada prinsipnya 

adalah melalui laporan keuangan tersebut pemakai utama dapat melakukan 

kegiatan penilaian atau evaluasi seperti :  
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a. Menilai pertanggungjawaban pengurus 

b. Menilai prestasi kerja pengurus 

c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya. 

d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, 

karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. 

5. Modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang terdiri dan dipupuk 

dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dan SHUnya. 

Termasuk cadangan dan dari sumber-sumber lain yang sah simpanan 

anggota koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan 

simpanan sukarela yang memiliki karakteristik tersendiri. 

6. Cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyisihan sisa hasil 

usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam 

anggaran dasar koperasi serta dipergunakan untuk memupuk modal dan 

atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi, jadi cadangan dalam 

koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada 

anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi. 

7. Istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang 

disetor oleh anggota akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan 

koperasi yang dapat bersifat permanent atau sementara pihak-pihak yang 

mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, 

anggota sebagai pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri. 
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2.2.3. Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan Koperasi 

Dalam Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (2001 : 79) Laporan 

keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk 

memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik intern 

maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, 

dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, 

gerakan koperasi, auditor, dan lain sebagainya. 

Sedangkan kegunaan dari laporan keuangan koperasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui prestasi unit–unit usaha koperasi yang bertugas memberikan 

pelayanan kepada anggota selama periode akuntansi tertentu. 

2. Mengetahui prestasi unit–unit usaha koperasi yang berbisnis dengan   

nonanggota selama satu periode akuntansi tertentu. 

3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang  dimiliki koperasi (yang dikuasai 

dan tidak dikuasai), kewajiban dan kekayaan bersih (sebagai ekuitas), 

dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan non anggota 

serta untuk unit–unit  usaha yang bersifat otonom. 

4. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya 

ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih, dalam satu periode dengan 

pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan non anggota. 

5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi 

keadaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang(likuiditas dan 
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solvabilitas), serta prestasi koperasi dalam melayani anggota yang 

berbisnis dengan non anggota. 

2.2.4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Koperasi 

Menurut Sugiyarso.G (2011:15) unsur-unsur laporan keuangan 

terdiri dari neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan 

promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. 

a. Neraca 

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan 

ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Elemen neraca biasanya 

dikelompokan menjadi sub-kelompok atau sub-klasifikasi untuk 

menunjukan informasi tentang likuiditas dan kemampuan operasi 

serta kemampuan koperasi untuk melunasi hutang-hutangnya. 

b. Perhitungan Hasil Usaha 

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota 

dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Perhitungan hasil usaha 

menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha 

dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil 

usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha yang 

diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi 

kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan 

mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari 

sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi 

anggota. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah 

pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas maka, bagian yang 

tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis 

dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil 

usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus 

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang 

meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan 

saldo akhir kas pada periode tertentu. 

d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota 

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang 

memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi 

selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur 

yaitu: 

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa 

bersama 

2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama 

3. Manfaat ekonomi dari simpanpinjam lewat koperasi 

4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha 

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun 

berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk 

anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari 
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pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi 

ekkonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha 

yang dijalankannya. Sisa usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai 

dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. 

Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi 

yang diterima anggota pada tahun akhir tahun buku. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan 

(disclosures) yang memuat: 

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai: 

a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan 

transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. 

b) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, 

piutang dan sebagainya. 

c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-

anggota. 

2. Pengungkapan informasi lain, antara lain: 

a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi baik yang tercantum 

dalam anggaran dasar dan anggaraan rumah tangga maupun 

dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi. 

b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan 

pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang 
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diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha 

baru untuk anggota. 

c) Kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi 

dengan anggota dan non anggota. 

d) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari 

transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota 

e) Pembatasan dan penggunaan risiko atas aktiva tetap yang 

diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan. 

f) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik 

koperasi. 

g) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan 

saham dari perusahaan swasta. 

h) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan. 

i) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan 

j) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan 

penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan. 

 

2.3. Kinerja Keuangan 

2.3.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas aktivitas yang 

dilakukan badan usaha (Kristanto, 2003:9). Penilaian prestasi atau kinerja suatu 

perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan 
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baik pihak internal maupun eksternal. Kinerja perusahaan merupakan suatu 

gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-

alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan  prestasi kerja dalam periode 

tertentu. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

740/KMK.00/1989 menyebutkan, kinerja adalah prestasi yang dicapai dalam 

suatu periode tertentu yang mencapai tingkat kesehatan. Sedangkan kinerja 

keuangan diartikan sebagai salah satu faktor yang menunjukan efektifitas dan 

efisiensi dalam mengelola setiap sumber daya yang dimiliki dalam rangka 

mencapai tujuannya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

merupakan prestasi yang dicapai suatu badan usaha dalam satu periode tertentu 

yang mencerminkan kondisi dan tingkat kesehatan keuangan badan usaha 

tersebut. 

2.3.2. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja menurut Munawir (2007:31), antara lain: 

a. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 

b. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangaannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya 
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c. Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

2.3.3. Manfaat Penilaian Kinerja 

Terdapat beberapa manfaat penilaian kinerja, diantaranya: 

a. Mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya. 

b. Selain digunakan untuk menilai kinerja organisasi secara keseluruhan, 

pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu 

bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

yang akan datang 

d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan atau kegiatan organisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 

e. Sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan. 

2.3.4. Analisis Kinerja 

Menurut Sugiyarso.G (2011:101) Analisis merupakan suatu proses 

menelaah masing-masing unsur laporan keuangan, dan menalaah hubungan 

diantara unsur-unsur tersebut agar memperoleh pengertian, pemahaman yang baik 

dan tepat atas laporan keuangan suatu badan usaha sebagai evaluasi terhadap 

bidang organisasi, manajemen usaha, permodalan dan keuangan. 
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Dengan demikian Analisis terhadap laporan keuangan koperasi ini akan 

sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan 

perkembangan keuangan dari koperasi yang bersangkutan, sehingga dapat 

diketahui kinerja koperasi tersebut. 

 

2.4. Alat Ukur Kinerja Keuangan 

2.4.1. Pengertian Rasio 

Rasio merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengetahui baik 

buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio dapat 

mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam 

menemukan kondisi yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-

masing komponen yang membentuk rasio. Rasio paling bermanfaat apabila 

berorientasi kedepan. (Subramanyam, 2010:42). 

Sedangkan menurut Munawir (2007:64) rasio menggambarkan suatu 

hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang 

lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat 

menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu badan usaha, terutama apabila 

angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding yang digunakan 

sebagai standar. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, rasio 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi 
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keuangan suatu badan usaha dengan menggunakan laporan keuangan badan usaha 

tersebut yang bemanfaat untuk pengendalian keuangan. 

2.4.2. Penggolongan Angka Rasio 

Angka-angka rasio menurut Munawir (2007:68-69) pada dasarnya 

digolongkan menjadi dua golongan: 

A. Berdasarkan sumber data keuangan 

Berdasarkan sumber datanya maka angka rasio dapat dibedakan antara: 

1. Rasio-rasio neraca (balance sheet ratios) yang tergolong dalam 

kategori ini adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau 

bersumber dari neraca, misalnnya: current ratio, acid test ratio. 

2. Rasio-rasio laporan rugi laba (income statement ratio) yaitu angka-

angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari 

Laporan Rugi-laba, misalnya gross profit margin, net operating 

margin, operating ratio dll. 

3. Rasio-rasio antar laporan (interstatement ratios) adalah semua angka 

rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya 

dari laporan rugi-laba, misalnya tingkat perputaran persediaan 

(inventory turn over), tingkat perputaran piutang (account receviablle 

turn over), sales to fixed assets dll. 
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B. Berdasarkan tujuan dari penganalisa 

Tujuan penganalisa pada umumnya adalah untuk mengetahui tingkat 

rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, angka-angka rasio pada dasarnya juga dapat digolongkan antara: 

1. Rasio-rasio likuiditas 

2. Rasio-rasio solvabilitas 

3. Rasio-rasio rentabilitas dan rasio-rasio lain yang sesuai dengan 

kebutuhan penganalis, misalnya rasio-rasio aktivitas. 

2.4.3. Pengklasifikasian Rasio 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2007:76), rasio keuangan pada dasarnya 

menggabungkan angka-angka dalam atau antara laporan rugi laba atau neraca. 

Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokan dalam lima macam kategori, 

yaitu: 

1. Rasio Likuditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, yaitu meliputi: current ratio, quick ratio 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio yang meengukur sejauh mana efektifitas penggunaan asset dengan 

melihat aktivitas asset, yaitu meliputi: perputaran piutang, rata-rata umur 

piutang, perputaran persediaan,  
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3. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya, yaitu meliputi: rasio total hutang terhadap total 

asset, time interest earned (TIE), fixed charge coverage. 

4. Rasio Rentabilitas, 

Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(profitabilitas), yaitu meliputi: profit margin, return on total asset (ROA), 

return on total equity (ROE). 

5. Rasio Pasar 

Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relative terhadap nilai buku 

perusahaan, yaitu meliputi: dividend yield, pembayaran dividen. 

 

2.5. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi 

Rasio keuangan koperasi adalah suatu metode analisis untuk mengetahuui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca, laporan arus kas, perhitungan hasil 

usaha dan laporan promosi anggota untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat 

solvabilitas dan tingkat profitabilitas serta tingkat aktivitas suatu koperasi, pada 

saat tertentu dapat dengan memperbandingkan pos-pos tertentu dalam neraca, 

laporan arus kas, perhitungan sisa hasil usaha, dan laporan promosi ekonomi 

anggota. Untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi, berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 

06/Per/M.KUKM/V/2006 kinerja keuangan dapat dihitung dengan menggunakan 

rasio-rasio berikut: 
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1. Rasio Likuditas 

Rasio likuditas menunjukan kemampuan koperasi dalam memenui 

kewajiban jangka pendeknya (Mamduh M. Hanafi, 2007:77). Koperasi yang bisa 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu maka koperasi tersebut 

dinyatakan likuid, yaitu apabila aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar. Dan 

sebaliknya apabila koperasi tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya tepat 

waktu maka koperasi tersebut dinyatakan ilikuid. Berikut ini termasuk rasio 

likuditas antara lain: 

a. Current Ratio 

Current Ratio menunjukan tingkat keamanan kreditur jangka pendek, atau 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio yang palling 

umum digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja suatu perusahaan 

adalahh current ratio, yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan 

hutang lancar. Formula Current ratio menurut PerMen Negara Koperasi UKM RI 

Tahun 2006 dirumuskan: 

Current Ratio = 
             

             
        

Suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi belum tentu menjamin 

akan dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau 

distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan. Rasio yang rendah 

menujukan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi 

menujukan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang 

tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. 
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2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukan kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya (Mamduh 

M.Hanafi, 2007:81). Koperasi dinyatakan solvabel apabila mempunyai aktiva 

atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Dan 

sebaliknya, koperasi dinyatakan insolvable jika koperasi tidak mempunyai aktiva 

atau kekayaan yang cukup untuk membayar kewajibannya. Berikut ini termasuk 

rasio solvabilitas antara lain: 

a. Total Hutang (TH) terhadap Total Aktiva (TA) 

Rasio Total Hutang (TH) terhadap Total Aktiva (TA) digunakan untuk 

mengetahui beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang 

koperasi. Rasio ini membandingkan total hutang dengan total aktiva yang dimiliki 

koperasi. Formula rasio Total Hutang terhadap Total Aktiva menurut PerMen 

Negara Koperasi dan UKM RI tahun 2006 dirumuskan: 

 TH terhadap TA = 
            

            
        

Rasio ini mengharuskan agar total aktiva lebih besar dibandingkan dengan 

total hutang yang dimiliki koperasi. Biasanya para kreditur lebih menyukai rasio 

hutang yang rendah, sebab semakin rendah rasio hutang koperasi yang diberi 

kredit akan semakin besar tingkat keamanan yang didapat kreditur pada waktu 

likuidasi. 

b. Total Hutang (TH) terhadap Modal Sendiri (MS) 

Rasio Total Hutang (TH) terhadap Modal Sendiri (MS) menunjukan 

berapa bagian modal yang menjadi jaminan hutang koperasi. Rasio ini 
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membandingkan antara total hutang dengan total modal sendiri koperasi. Formula 

Total Hutang terhadap Modal Sendiri menurut PerMen Negara Koperasi dan 

UKM RI tahun 2006 dirumuskan: 

                
            

             
        

 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal 

untuk menutup hutang jangka panjang koperasi khususnya. Semakin rendah rasio 

ini maka akan semakin aman bagi kreditur jangka panjang. 

3. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas menunjukan kemampuan koperasi untuk memperoleh 

Sisa Hasil Usaha dalam periode tertentu (Mamduh M.Hanafi, 2007:84). 

Rentabilitas koperasi diukur dari kemampuan koperasi menggunakan aktivanya 

secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu koperasi dapat diketahui 

dengan memperbandingkan antara Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dalam suatu 

periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal koperasi terebut. Berikut ini 

termasuk rasio rentabilitas, antara lain: 

a. Return On Asset (ROA) 

Merupakan satu bentuk dari rasio rentabilitas yang dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan koperasi dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya untuk memperoleh Sisa Hasil 

Usaha. Dengan demikian, rasio ini menghubungkan sisa hasil usaha dengan 

jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk operasi. ROA sering disebut 
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juga sebagai rentabilitas ekonomi. Formula Return On Asset menurut PerMen 

Negara Koperasi dan UKM RI Tahun 2006 dirumuskan: 

Return On Asset = 
                

     
        

b. Return On Equity (ROE) 

Merupakan rasio yang membandingkan antara Sisa Hasil Usaha dengan 

jumlah Modal Sendiri. Rasio ini menunjukan kemampuan modal dalam 

menghasilkan sisa hasil usaha. ROE sering disebut juga dengan istilah rentabilitas 

modal sendiri. Formula Return On Equity menurut PerMen Negara Koperasi dan 

UKM RI tahun 2006 dirumuskan: 

Return On Equity = 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian biasanya dilakukan dengan wawancara, angket, 

pengamatan, dokumentasi, studi pustaka, tes dan observasi. Pemilihan metode 

sangat ditentukan oleh beberapa hal yaitu objek penelitian, sumber data, waktu, 

dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti dan teknik yang akan digunakan dalam 

mengolah data bila sudah terkumpul. 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat 

memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian 

yang diadakan oleh penulis yaitu pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Bina Sejahtera Setda Kabupaten Semarang, yang berlokasi di Jalan 

Diponegoro No. 14 Ungaran. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek kajian penelitian ini adalah objek kajian yang menjadi titik berat 

perhatian suatu penelitian. Adapun objek kajian penelitian ini adalah analisis 

mengenai Kinerja Keuangan Pada KPRI Bina Sejahtera dan posisi keuangan 

koperasi. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal- hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 

2002: 206). Dalam pelaksanaannya metode ini digunakan untuk mengambil 

dokumen- dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian khususnya berupa Laporan 

Keuangan yaitu Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha KPRI Bina Sejahtera 

tahun 2011-2013 yang berhubungan dengan Analisis Keuangan. 

 

3.4. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku 

yang ada di tempat penelitian maupun literatur yang mendukung data-data 

penelitian. Data-data ini diperoleh dari dokumentasi maupun buku-buku literatur 

lainnya. 

Jenis data menurut sifatnya dapat dibagi menjadi: 

a. Data Kualitatif 

Merupakan data yang diukur secara tidak langsung seperi aktivitas, 

keterampilan, sikap dan sebagainya. Data ini meliputi gambaran umum 

KPRI Bina Sejahtera seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi dan 

sebagainya. 

 



36 
 

 
 

 

b. Data Kuantitatif 

Merupakan data yang biasa dihitung atau diukur. Data ini berbentuk 

angka. Dalam hal ini data yang digunakan adalah laporan keuangan KPRI 

Bina Sejahtera yang berupa neraca dan perhitungan sisa hasil usaha. 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis keuangan 

dilakukan dengan menggunakan deskriptif kuantitatif prosentase. Deskriptif 

merupakan paparan suatu objek yang dikumpulkan berupa kata dan bukan angka. 

Kuantitatif merupakan data yang dapat diolah atau diukur dan berupa angka. 

Sedangkan prosentase merupakan data yang digunakan menyajikan analisis 

mengenai obyek dengan prosentase. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif karena data yang digunakan sebagai sumber penelititan berupa angka 

dan akan dilakukan perhitungan. 

Dengan demikian hasil dari penelitian ini berisi tentang angka-angka 

berdasarkan rumus analisis rasio dan penjelasan mengenai hasil perhitungan yang 

dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi 

berprestasi/koperasi award. Rumus yang digunakan untuk menganalisis data 

adalah: 
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1. Rasio Likuiditas 

Rasio ini menunjukan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya (Mamduh M. Hanafi, 2007:77). Berikut ini termasuk 

dalam rasio likuiditas diantaranya: 

Current Ratio = 
             

             
        

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menunjukan kemampuan koperasi untuk memenuhi segala 

kewajiban keuangannya. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa 

solvabilitas adalah kemampuan koperasi untuk membayar segala hutang-

hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Berikut ini 

termasuk dalam rasio solvabilitas antara lain: 

TH terhadap TA = 
            

            
        

TH terhadap MS = 
            

             
        

3. Rasio Rentabilitas 

Rasio ini menunjukan kemampuan koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil 

Usaha dalam periode tertentu (Mamduh M. Hanafi, 2007:84). Rasio ini 

diperoleh dengan memperbandingkan antara sisa hasil usaha yang 

diperoleh koperasi dalam periode tertentu dengan jumlah aktiva atau 

jumlah modal koperasi tersebut. Berikut ini termasuk dalam rasio 

rentabilitas antara lain: 
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Return On Asset           =  
                

     
        

Return On Equity          = 
                

             
         

Pedoman penilaian likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas ini didasarkan 

pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi 

berprestasi/koperasi award, yang digunakan sebagai standar penilaian 

koperasi dalam analisis keuangan yang dilakukan pada koperasi cipta 

sejahtera dapat dilihat pada tabel 3.1 untuk pedoman penilaian solvabilitas, 

sedangkan tabel 3.2 untuk pedoman penilaian solvabilitas dan tabel 3.3 

untuk pedoman penilaian rentabilitas sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Likuiditas 

Komponen Standar  Nilai Kriteria 

a. Current Ratio 200% - 250% 100 Sangat baik 

  175% - <200% atau >250% - 275% 75 Baik 

  150% - <175% atau >275% - 300% 50 Cukup Baik 

  125% - <150% atau >300% - 325% 25 Kurang Baik 

  <125% - >325% 0 Buruk 

        

Sumber: Permenneg Koperasi dan UKM RI Nomor  06/per/M.KUKM/V/2006 
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Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Solvabilitas 

Komponen Standar  Nilai Kriteria 

a. Rasio TH dengan TA <40% 100 Sangat baik 

  >40% - 50% 75 Baik 

  >50% - 60% 50 Cukup Baik 

  60% - 80% 25 Kurang Baik 

  >80% 0 Buruk 

        

b. Rasio TH dengan MS <70% 100 Sangat baik 

  >70% - 100% 75 Baik 

  >100% - 150% 50 Cukup Baik 

  >150% - 200% 25 Kurang Baik 

  >200% 0 Buruk 

        

Sumber: Permenneg Koperasi dan UKM RI Nomor  06/per/M.KUKM/V/2006 

 

Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Rentabilitas 

Komponen Standar  Nilai Kriteria 

a. Return On Asset >10% 100 Sangat baik 

    7% - <10% 75 Baik 

  3% - <7% 50 Cukup Baik 

  1% - <3% 25 Kurang Baik 

  <1% 0 Buruk 

        

b. Return On Equity >21% 100 Sangat baik 

  15% - <21% 75 Baik 

  9% - <15% 50 Cukup Baik 

  3% - <9% 25 Kurang Baik 

  <3% 0 Buruk 

        

Sumber: Permenneg Koperasi dan UKM RI Nomor  06/per/M.KUKM/V/2006 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis rasio keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan pada KPRI Bina Sejahtera tahun 2011-2013 dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan pada KPRI Bina Sejahtera berdasarkan tingkat likuiditas 

yang didapat selama tiga tahun terakhir prosentasenya adalah 715,3%, yang 

berarti bahwa koperasi dalam kondisi over likuid karena adanya kelebihan 

aktiva yang dimiliki koperasi. 

2. Kinerja keuangan pada KPRI Bina Sejahtera berdasarkan tingkat  Solvabilitas 

menunjukan bahwa koperasi solvabel. Hasil analisis pada rasio total hutang 

terhadap total asset menghasilkan prosentase rata-rata sebesar 30,9%, 

sedangkan rasio total hutang terhadap modal sendiri menunjukan prosentase 

rata-rata sebesar 44,9% yang keduanya termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Hal ini menunjukan bahwa koperasi dapat menjamin hutang/kewajiban 

finansialnya. 

3. Kinerja keuangan pada KPRI Bina Sejahtera berdasarkan tingkat rentabilitas 

yang didapat selama tiga tahun terakhir dari tingkat Return On Asset 

diperoleh prosentase sebesar 4,7%, dengan kriteria cukup baik. Sedangkan 

Return On Equity mendapatkan rata-rata sebesar 6,7% dengan kriteria kurang 

baik. Hal ini menunjukan bahwa koperasi cukup baik dalam menghasilkan 

sisa hasil usahanya yang diperoleh dari pengelolaan asset koperasi. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. KPRI Bina Sejahtera sebaiknya melakukan pembenahan yang signifikan pada 

penggunaan aktiva secara produktif agar bisa memberikan kontribusi yang 

lebih besar dalam peningkatan sisa hasil usaha koperasi. 

2. KPRI Bina Sejahtera sebaiknya mampu memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya untuk kegiatan usaha yang lainnya agar dapat menghasilkan sisa 

hasil usaha yang maksimal, agar tidak terjadi terlalu banyak aktiva yang 

menganggur atau tidak terpakai. 

3. KPRI Bina Sejahtera sebaiknya senantiasa melakukan analisis rasio keuangan 

secara periodik, hal ini dilakukan agar koperasi dapat mengetahui sejauh 

mana kinerja keuangan yang telah dilakukan dan untuk pertimbangan 

manajemen serta sebagai bahan evaluasi dalam  pengambilan keputusan yang 

akan diambil pada tahun-tahun berikutnya. 
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Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi KPRI Bina Sejahtera 

STRUKTUR ORGANISASI 

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) 

BINA SEJAHTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGAWAS 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

PENGURUS 

MANAJER 

BAGIAN UMUM 

AKUNTANSI/PEMBU

KUAN 

KEPALA UNIT 

SIMPAN PINJAM 

KEPALA UNIT 

WASERBA 

KEPALA UNIT 

FOTOKOPI 

KEPALA UNIT 

KIOS/PERCETAKAN 

KA.UNIT ANEKA USAHA 

- Jasa Cleaning Service 

- Peternakan 

- Rekanan ATK 

- Jasa Pemasaran Rumah 
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Uraian Jabatan atau Pekerjaan 

Adapun tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing bagian 

dalam KPRI Bina Sejahtera adalah sebagai berikut : 

a. Rapat Anggota 

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata 

kehidupan koperasi serta mencerminkan demokrasi dalam suatu 

organisasi koperasi. Rapat ini dihadiri oleh anggota, pengurus, dan 

pengawas. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat sejauh 

mungkin berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terwujud 

kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari 

anggota yang hadir dan tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. 

Tanggung jawab Rapat Anggota : 

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta 

pengawas. 

3. Menetapkan rencana kerja, RAPB Koperasi, serta mengesahkan 

laporan keuangan. 

4. Pembagian Sisa Hasil Usaha. 

5. Penggabungan, peleburan pembagian dan pembubaran koperasi. 

b. Pengawas 

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam RAT. Hal ini 

berarti pengawas merupakan wakil dari anggota. Pengawas 

bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. 
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Tugas Pengawas adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijaksanaan dan 

pengelolaan koperasi. 

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. 

Wewenang pengawas adalah sebagai berikut : 

1. Meneliti catatan yang ada pada di koperasi. 

2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 

c. Pengurus 

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat 

anggota untuk masa jabatan tiga tahun. 

Tugas Pengurus adalah : 

1. Mengelola koperasi dan usahanya. 

2. Mengajukan rancangan anggaran dan belanja koperasi. 

3. Menyelenggarakan rapat anggota. 

4. Mengajukan laporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara 

tertib. 

6. Memelihara daftar buku anggota atau pengurus. 

Sedangkan wewenang pengurus adalah : 

1. Mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan. 
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2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran 

dasar. 

3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 

koperasi sesuai tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota. 

Dalam kepentingan koperasi, pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan 

bendahara. Pembagian dari masing-masing jabatan kepengurusannya 

adalah : 

a. Ketua, mempunyai tugas : 

1. Memimpin, mengawasi dan mengoordinir pelaksaan tugas 

pengurus, manajer dan karyawan. 

2. Pemimpin rapat pengurus dan rapat anggota. 

3. Mengesahkan surat-surat yang meliputi kegiatan diluar maupun 

didalam. 

b. Sekretaris, mempunyai tugas : 

1. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi. 

2. Menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan. 

3. Memelihara tata kerja dan merencanakan peraturan khusus dan 

peraturan lainnya. 

4. Menyusun laporan organisasi untuk keperluan anggota. 

5. Bertanggung jawab di bidang administrasi. 

6. Mengadakan hubungan kerja dengan bendaharadan manajer. 
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c. Bendahara 

1. Merencanakan / menyusun anggaran pendapatan dan belanja 

koperasi. 

2. Memelihara semua harta dan kekayaan koperasi. 

3. Mempersiapkan informasi dibidangnya dalam rangka rapat 

anggota. 

4. Membantu manajer dalam menyelenggarakan administrasi 

keuangan dan barang. 

5. Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan atas uang dan uang 

bank, juga persediaan barang. 

d. Manajer. 

Manajer adalah orang yang diangkat untuk melakukan pekerjaan 

atau tugas sehari-hari koperasi melalui penerapan fungsi-fungsi 

manajemen. Manajemen telah mendapat pelimpahan wewenang 

serta tanggungjawab dari pengurus koperasi untuk memimpin 

orang-orang (kepala-kepala unit, seksi dan staf), mengatur sumber-

sumber,sarana-sarana, faktor produksi agar semua berdaya guna dan 

tepat guna untuk kesejahteraan koperasi. 

e. Akuntansi dan Pembukuan 

Bagian dan Pembukuan bertanggungjawab atas pembukuan 

keuangan koperasi. Setiap bulan, bagian pembukuan menerima 

laporan-laporan dari unit-unit usaha. Laporan-laporan tersebut akan 
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diteruskan kepada Manajer dan berdasar laporan tersebut bagian 

pembukuan membuat laporan keuangan. 

f. Operasional dan Umum 

Bagian Operasional dan Umum bertanggungjawab memberikan 

pelayanan internal kepada Manajemen / pengelola yang meliputi 

koordinasi, administrasi keanggotaan dan pembiayaan organisasi. 

g. Simpan Pinjam 

Unit Simpan Pinjam bertugas : 

1. Melayani perkreditan uang untuk anggota. 

2. Membuat pembukuan usaha simpan pinjam. 

h. Unit Waserba 

Unit Waserba bertugas : 

1. Menangani usaha waserba koperasi. 

2. Membuat pembukuan waserba. 

3. Melayani pengkreditan barang waserba. 

4. Melakukan pengawasan terhadap persediaan barang. 

i. Unit Fotokopi 

Unit Fotokopi bertugas melayani jasa fotokopi untuk kegiatan 

administrasi perkantoran bagi anggota KPRI Bina Sejahtera 

sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan rutinitasnya 

sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

j. Unit Aneka Jasa 
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Unit Aneka Jasa melayani jasa cleaning service dan service 

kendaraan untuk anggota KPRI Bina Sejahtera dan masyarakat 

umum. 
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Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3 Neraca KPRI Bina Sejahtera Tahun 2011 
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Lampiran 4 Laporan Sisa Hasil Usaha KPRI Bina Sejahtera Tahun2011
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Lampiran 5 Neraca KPRI Bina Sejahtera Tahun 2012
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Lampiran 6 Laporan Sisa Hasil Usaha KPRI Bina Sejahtera Tahun 2012  
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Lampiran 7 Neraca KPRI Bina Sejahtera Tahun 2013 
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Lampiran 8 Laporan Sisa Hasil Usaha KPRI Bina Sejahtera Tahun 2013 
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Lampiran 9 PERMEN Koperasi dan UKM RI No 06/Per/M.KUKM/V/2006. 
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