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SARI 

 

Purniyanti, Sri. 2006. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa (Studi 
Kasus pada KUD di Kabupaten Semarang). Jurusan Manajemen. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 94h. 
 
Kata Kunci : Tingkat Kesehatan 
 Penilaian tingkat kesehatan KUD penting dilakukan untuk menilai 
sejauhmana kinerja, kelayakan usaha, dan keberlangsungan hidup KUD. Sebagai 
lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang bertujuan mensejahterakan 
anggotanya maka koperasi harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat 
dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan koperasi dalam 
mengelola dana dari masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, 
karena kinerja sangatlah penting bagi suatu lembaga usaha. Salah satu faktor yang 
menjadi dasar penilaian tingkat kesehatan bank menurut SE BI No 30/3/UPPB 
dan SK Dir BI No 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara 
penilaian kesehatan adalah faktor yang termasuk dalam CAMEL rating system. 
Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tingkat 
kesehatan permodalan pada KUD di Kabupaten Semarang tahun 2005, (2) 
Bagaimana tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif pada KUD di Kabupaten 
Semarang tahun 2005, (3) Bagaimana tingkat kesehatan manajemen pada KUD di 
Kabupaten Semarang tahun 2005, (4) Bagaimana tingkat kesehatan rentabilitas 
pada KUD di Kabupaten Semarang tahun 2005, (5) Bagaimana tingkat kesehatan 
likuiditas pada KUD di Kabupaten Semarang tahun 2005. penelitian ini bertujuan 
: (1) Mendiskripsikan dan menganalisis tingkat kesehatan permodalan pada KUD 
di Kabupaten Semarang tahun 2005, (2) Mendiskripsikan dan menganalisis 
tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif pada KUD di Kabupaten Semarang 
tahun 2005, (3) Mendiskripsikan dan menganalisis tingkat kesehatan manajemen 
pada KUD di Kabupaten Semarang tahun 2005, (4) Mendiskripsikan dan 
menganalisis tingkat kesehatan rentabilitas pada KUD di Kabupaten Semarang 
tahun 2005, (5) Mendiskripsikan dan menganalisis tingkat kesehatan lukuiditas 
pada KUD di Kabupaten Semarang tahun 2005. 
 
 Populasi penelitian ini adalah data dan informasi keuangan seluruh KUD 
di Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan populasi sasaran dari 14 KUD 
di Kabupaten Semarang maka yang terpilih ada 7 KUD. Variabel dalam penelitian 
ini adalah tingkat kesehatan dengan subvariabel permodalan, kualitas aktiva 
produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dan angket. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
 Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis CAMEL (capital, 
asset quality, management, earning, liquidity) pada 6 komponen rasio dan 2 
komponen manajemen. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
kesehatan KUD di Kabupaten Semarang cukup sehat, dan perlu dibenahi. Dari 7  
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KUD hanya 2 KUD yang berpredikat sehat yaitu KUD Beringin, KUD Mekar. 
Penilaian ini tidak terlepas dari tiap faktor yang di nilai. Pada faktor permodalan 4 
KUD berpredikat sehat yaitu KUD Beringin, KUD Sejahtera, KUD Mardi U, 
KUD Mekar yang lainnya berpredikat tidak sehat dan kurang sehat. Pada 
penilaian faktor kualitas aktiva produktif di lihat dari rasio KAP  semua KUD 
yang berpredikat sehat. Begitu juga penilaian faktor PPAP semua KUD 
berpredikat sehat. Unutk penilaian faktor manajemen secara keseluruhan 
berpredikat sehat. Penilaian faktor rentabilitas di lihat dari 2 rasio yaitu Retur On 
Aset (ROA) dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO). Untuk rasio ROA terdapat 2 KUD yang berpredikat kurang sehat dan 
tidak sehat yaitu KUD Hayati dan KUD Mardi Utomo, sedangkan untuk rasio 
BOPO hanya 1 KUD yang berpredikat tidak sehat yaitu KUD Hayati. Untuk 
penilaian faktor lukuiditas di nilai dengan rasio current ratio dan LDR, penilaian  
terhadap CR hanya 1 KUD yang berpredikat tidak sehat yaitu KUD Hayati yang 
lainnya berpredikat sehat sedangkan LDR 5 KUD memperoleh predikat sehat dan 
yang lainnya berpredikat cukup sehat dan kurang sehat. 
 
 Bardasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi 
tingkat kesehatan KUD di Kabupaten Semarang secara keseluruhan cukup sehat. 
Hal ini menunjukkan bahwa KUD di Kabupaten Semarang kurang optimal dalam 
mengelola usaha baik di lihat dari posisi manajerial maupun operasional. Masih 
perlu adanya pembenahan agar kondisi tingkat kesehatan KUD di Kabupaten 
Semarang dalam kondisi sehat. Saran dalam penelitian ini adalah agar KUD di 
Kabupaten Semarang dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan usaha dengan 
cara melakukan pembinaan terhadap SDM secara terpadu dalam meningkatkan 
kualitas. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pada 
karyawan untuk mengikuti pendisikan atau pelatihan-pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi dan 
pengguna jasa. Para praktisi diharapkan dapat mencermati dalam menilai tingkat 
kesehatan koperasi. Demikian juga para pengguna jasa diharapkan mampu 
mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Unit Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang 

berjalannya roda perekonomian di pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian bahwa koperasi sebagai 

organisasi ekonomi rakyat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan 

makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan memperhatikan kedudukan dan tujuan koperasi seperti 

tersebut diatas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan 

kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, 

kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi 

seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha 

yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam 

perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi 

selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai koperasi yang menjadi pusat 

pelayanan perekonomian di pedesaan marupakan bagian yang tidak 
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terpisahkan dari pembangunan nasional. Usaha yang dijalankan Koperasi Unit 

Desa (KUD) menyangkut beberapa bidang kehidupan ekonomi rakyat, antara 

lain unit usaha perkreditan, pertanian, perternakan dan perdagangan. Dalam 

usahanya, masing-masing unit usaha akan memberikan kontribusi terhadap 

perolehan pendapatan. Keberhasilan koperasi tidak hanya dinilai dari profit 

yang dihasilkan tiap tahun, tetapi melalui otonomi dan kemandirian dalam 

pengelolaan keuangan (Winawati, 2004:4). 

Sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang pokok-pokok perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat 

menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 

pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, 

koperasi lain dan atau anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi 

koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai 

salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. 

Sebagai lembaga ekonomi atau badan usaha yang berwatak sosial yang 

bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi harus menjaga 

kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. 

Perwujudan dari kesungguhan koperasi dalam mengelola dana dari 

masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kinerja 

sangatlah penting bagi suatu lembaga usaha. Penilaian tingkat kesehatan 

merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik anggota, pengurus, 

pengawas maupun Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
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Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Semarang salah satu 

usahanya adalah unit simpan pinjam. Unit ini sangat dibutuhkan dan 

dimanfaatkan oleh anggota koperasi dalam rangka meningkatkan modal usaha 

maupun memenuhi kebutuhannya. Apalagi pada saat sekarang ini dimana 

kondisi perekonomian tidak stabil dan sebagian besar kebutuhan anggota 

makin bertambah, dan jika hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan 

pendapatan maka akan mendorong seseorang untuk mencari dana pinjaman 

dalam rangka mencukupi kebutuhannya. 

Dalam situasi demikian unit simpan pinjam harus memperhatikan 

aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan 

likuiditas serta berpedoman pada batas maksimal pemberian kredit (BMPK) 

atau Legal Lending Limit. Aspek-aspek juga merupakan komponen penelitian 

tingkat kesehatan unit simpan pinjam (USP). Penilaian tingkat kesehatan 

merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik anggota, pengurus, 

pegawai maupun departemen koperasi pengusaha kecel dan menengah sebagai 

pembina dan pengawas. 

Tingkat kesehatan perusahaan penting artinya bagi perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan 

untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan dan untuk menghindari 

adanya potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan 

keuangan, maka akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, dan lain-

lain. Semakin baik tingkat kesehatan perusahaan maka semakin baik pula 
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tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin 

rendah tingkat kesehatan perusahaan maka semakin rendah pula tingkat 

kelangsungan usaha perusahaan tersebut (Sawir, 2005:31). 

Di samping itu tingkat kesehatan merupakan hal yang penting dalam 

realitas aspek yang ada pada Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil 

Dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam sebagai 

upaya pembinaan dan pengawasan lembaga perkoperasian di Indonesia. 

Penelitian terdahulu mengenai tingkat kesehatan koperasi pernah 

dilakukan oleh Ari Ambarwati (2002) dengan judul “Tingkat Kesehatan Unit 

Simpan Pinjam pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Jujur” 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 1996-2000”. Penelitian ini 

sesuai dengan Keputusan Mentri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah 

Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). 

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan perhitungan pada aspek-apek 

penilaian tingkat kesehatan yang dikuantifikasikan maka USP KPRI “Jujur” 

dari tahun 1996-2000 berada pada predikat sehat dengan skor masing-masing 

adalah untuk tahun 1996 sebesar 87.19, tahun 1997 skor 82.53, tahun 1998 

skor 83.15, tahun 1999 skor 90.76 dan tahun 2000 dengan skor 91.20 dan 

tingkat kesehatan USP KPRI JUJUR Kecamatan Andong sesuai dengan skor 

yang diperoleh lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1996-2000 menunjukkan 

perkembangan yang fluktuasi. 
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Dalam perkembangannya, analisa rasio ternyata mengalami kendala 

dan keterbatasan yaitu dalam menguji setiap rasio keuangan secara terpisah, 

pengaruh kombinasi beberapa rasio hanya di dasarkan pada pertimbangan para 

analis saja. Pada kenyataannya, analisis rasio keuangan hanyalah suatu titik 

awal dalam melakukan analisis keuangan perusahaan. Analisis rasio tidak 

memberikan banyak jawaban, kecuali hanya menyediakan rambu-rambu 

tentang apa yang seharusnya di harapkan (Friedlob dan Plewa, 1996). Di sisi 

lain informasi tentang prediksi kebangkrutan sangat di butuhkan oleh berbagai 

pihak, baik pihak intern yang menggunakan informasi tersebut sebagai dasar 

untuk evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang, maupun pihak 

eksternal yang menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan 

kebijakan mereka terhadap perusahaan yang bersangkutan (Slamet, 2003:59). 

Penilaian kesehatan bersadarkan Keputusan Menteri Koperasi, 

Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam dan penilaian kesehatan berdasarkan SK Dir BI 

No.30/12/KEP/DIR dan SE BI No.30/3/UPPB tentang Tata Cara Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank pada dasarnya memang sama tetapi peneliti tertarik 

untuk memakai SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR dan SE BI No.30/3/UPPB 

dengan alasan setiap aspek dan komponen yang dinilai oleh SK Dir BI lebih 

menyeluruh serta batas-batas penilaian setiap aspek dan komponen sangat 

jelas dan spesifik tertulis dalam SK Dir BI tersebut, serta penelitian ini 

memberikan gambaran baru dengan menerapkan SK Dir BI pada koperasi. 
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Letak geografis yang berada di Kabupaten Semarang serta kemudahan 

dalam memperoleh data yang diperlukan merupakan alasan mengapa peneliti 

memilih KUD di Kabupaten Semarang selain itu hal yang menarik adalah 

perkembangan usaha yang dimiliki setiap KUD sangatlah berbeda. Di 

Kabupaten Semarang hanya terdapat satu KUD yang perkembangan usahanya 

sangat maju pesat, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat 

kesehatan di Kabupaten Semarang.  

Semakin pentingnya informasi mengenai kesehatan koperasi maka 

penilaian tingkat kesehatan koperasi menjadi suatu hal yang penting dilakukan 

untuk menilai sejauhmana kinerja, kelayakan usaha, perkembangan usaha dan 

kelangsungan hidup koperasi. Penilaian tentang kesehatan koperasi 

merupakan kepentingan semua pihak yang terkait seperti anggota, pengelola, 

serta masyarakat itu sendiri.   

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui tingkat 

kesehatan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Semarang. Penelitian ini 

juga dihaparkan dapat memberikan masukan bagi Koperasi Unit Desa (KUD) 

di Kabupaten Semarang untuk tetap menjaga tingkat kesehatannya sehingga 

tetap terjaganya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasanya. 

 

1.2 Permasalahan 

Koperasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang 

berjalannya roda perekonomian di pedesaan. Sebagai organisasi yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit, koperasi harus menjaga kepercayaan yang 

diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari 

kesungguhan koperasi dalam mengelola dana dari masyarakat adalah dengan 

menjaga kesehatan kinerjanya, karena kinerja sangatlah penting bagi suatu 

lembaga usaha. Penilaian tingkat kesehatan merupakan kepentingan semua 

pihak yang terkait baik anggota, pengurus, pengawas maupun Departemen 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Pengelolaan usaha yang baik suatu lembaga usaha dapat dilihat dari 

kinerja yang ditunjukkan oleh tingkat kesehatannya. Dalam menjaga tingkat 

kesehatan koperasi menggunakan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha 

Kecil Dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam dan penilaian kesehatan berdasarkan SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR 

dan SE BI No.30/3/UPPB tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank pada dasarnya memang sama tetapi peneliti tertarik untuk memakai SK 

Dir BI No.30/12/KEP/DIR dan SE BI No.30/3/UPPB dengan alasan setiap 

aspek dan komponen yang dinilai oleh SK Dir BI lebih menyeluruh serta 

batas-batas penilaian setiap aspek dan komponen sangat jelas dan spesifik 

tertulis dalam SK Dir BI tersebut, serta penelitian ini memberikan gambaran 

baru dengan menerapkan SK Dir BI pada koperasi. 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas maka permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana tingkat kesehatan permodalan pada KUD di Kabupaten 

Semarang tahun 2005. 

2. Bagaimana tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif pada KUD di 

Kabupaten Semarang tahun 2005. 

3. Bagaimana tingkat kesehatan manajemen pada KUD di Kabupaten 

Semarang tahun 2005. 

4. Bagaimana tingkat kesehatan rentabilitas pada KUD di Kabupaten 

Semarang tahun 2005. 

5. Bagaimana tingkat likuiditas pada KUD di Kabupaten Semarang tahun 

2005. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis tingkat kesehatan KUD di Kabupaten 

Semarang tiap komponen dari faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan SK Dir BI 

No.30/12/KEP/DIR dan SE Bi No.30/3/UPPB. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat 

dirasakan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang dapat 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

a. Secara teoritis, dalam penelitian ini menerapkan konsep SK Dir BI 

No.30/12/KEP/DIR pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten 

Semarang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan dalam manilai tingkat kesehatan Koperasi Unit Desa 

(KUD), serta sebagai rujukan bagi peneliti yang akan datang 

dengan topik yang sama. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Kepada praktisi, sebagai bahan masukan atau sumbangan informasi 

untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dengan menggunakan 

metode CAMEL. 

b. Kepada pengguna jasa, sebagai bahan masukan atau sumbangan 

informasi bagi masyarakat pengguna jasa Koperasi Unit Desa 

(KUD) mengenai tingkat kesehatan koperasi tersebut. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam mempelajari hasil penelitian ini, maka 

sistematika skripsi ini disusun menurut sistematika berikut: 

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi. 

Bab kedua, berisi berbagai teori sebagai landasan teori dan kerangka 

berpikir dalam penelitian ini. Landasan teori mengemukakan tentang tingkat 

kesehatan lembaga perantara keuangan, tingkat kesehatan koperasi. 

Bab ketiga, berupa metode penelitian, terdiri dari obyek penelitian, 

subyek penelitian, operasionalisasi variabel, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab kelima berupa simpulan dan saran, yang akan memberikan 

jawaban singkat atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta saran 

atau anjuran yang berkaitan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tingkat Kesehatan Koperasi 

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan unit simpan pinjam sesuai 

dengan Keputusan Meteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 

194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dimaksudkan 

untuk digunakan sebagai : 

a) Tolok ukur bagi manajemen USP untuk menilai apakah pengelolaan USP 

telah dilakukan sejalan dengan kriteria USP yang sehat dan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

b) Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan USP 

baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan. 

Tingkat kesehatan USP pada dasarnya dinilai dengan pendekatan 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu unit simpan pinjam (USP). Pendekatan kualitatif 

diperlukan karena masing-masing aspek penilaian tingkat kesehatan 

mengandung berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi. 
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2.1.1 Aspek-aspek dan Komponen yang Dinilai dalam Penilaian Tingkat 

Kesehatan USP 

2.1.1.1 Permodalan 

  USP sebagai unit koperasi yang memiliki fungsi 

menyimpan dana dari anggota, maka faktor kepercayaan dari 

anggota sangatlah penting. Dengan semakin banyak anggota yang 

menyimpan dananya ke USP, berarti modal USP semakin kuat dan 

dapat digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi 

dalam aktiva tetap atau untuk mencari penghasilan dalam aktiva 

produktif. 

  Modal unit simpan pinjam berupa modal tetap dan modal 

tidak tetap. Modal tetap dimaksud adalah meliputi modal yang 

disetor pada awal pendirian, modal tambahan dari koperasi yang 

bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan 

koperasi. Modal tidak tetap 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 

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 (PP 

No. 9 Tahun 1995). 
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2.1.1.2 Kualitas Aktiva Produktif 

  Aktiva yang produktif sering juga disebut earning asset 

atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut 

untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva 

produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan 

penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. 

Ada empat macam aktiva produktif yaitu kredit yang 

diberikan, surat-surat berharga, penempatan dana pada 

perusahaan/lembaga lain, dan penyertaan (Sinungan, 1993:195). 

Keempat jenis aktiva tersebut diatas mengandung risiko. Oleh 

karena itu pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas 

aktiva produktif harus dilakukan secara terus menerus. 

Kemungkinan dikembalikannya kredit yang diberikan harus 

dipantau melalui penilaian kolektabilitas, demikian juga terhadap 

tiga jesnis penanaman aktiva produktif lainnya. 

  Collecibility (koleksibilitas) diartikan sebagai keadaan 

pembayaran kembali pokok/bunga kredit oleh nasabah serta tingkat 

kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat 

berharga/penanaman lainnya. 

2.1.1.3 Manajemen 

  Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda 

dengan manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, 

dan perusahaan non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan 
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berikut juga diterapkan dalam manajemen koperasi, termasuk 

untuk unit simpan pinjam : 

1. Menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang 

termasuk menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada 

masa yang akan datang. 

2. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien. 

3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis. 

Sedngkan pada manajemen simpan pinjam, pengelolaan 

unit simpan pinjam harus dilakukan secara professional dengan 

prinsip pengelolaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. 

Pengelolaan kegiatan USP dapat dilakukan oleh pengurus atau 

pengelola. Dalam hal pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola, 

pengelola diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada 

pengurus. Pengelola dapat perorangan atau badan usaha, termasuk 

yang berbentuk badan hukum dengan sistem kerja keterikatan 

dalam kontrak kerja (Pasal 8 PP No. 9 tahun 1995). 

Syarat pengelola perorangan minimal harus memenuhi 

beberapa kriteria berikut : 

1) Tidak pernah melakukan tindakan tercel di bidang keuangan 

dan atau dihukum karena melakukan tindakan pidana dibidang 

keuangan. 

2) Memiliki akhlak dan moral yang baik. 
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3) Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah 

mengikuti pelatihan simpan pinjam atau megang dalam usaha 

simpan pinjam.  

Sedangkan jika pengelola adalah badan usaha, maka wajib 

memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut : 

1) Memiliki kemampuan keuangan yang memadai. 

2) Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik. 

Pengelolaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, 

maka : 

1) Sekurang-kurangnya 50% dari jumalh pengelola wajib 

mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah 

mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang 

dalam usaha simpan pinjam. 

2) Di antara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan 

keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus ke bawah 

maupun ke samping (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1995). 

2.1.1.4 Rentabilitas 

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan 

antar laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Riyanto, 1995:35). Dalam hal ini rentabilitas adalah kemampuan 

koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha. 
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Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan 

bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal 

mana yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Menurut 

Soediyono Reksoprayitno (1992:123) penilaian kesehatan 

rentabilitas didasarkan pada posisi laba/rugi menurut pembukuan, 

perkembangan laba/rugi dua tahun terakhir dan laba/rugi yang 

diperkirakan. 

Adapun penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam 

untuk aspek rentabilitas ini meliputi : (a) Rasio SHU sebelum pajak 

terhadap pendapatan operasional, (b) rasio SHU sebelum pajak 

terhadap total asset, (c) Rasio beban operasional terhadap 

pendapatan operasional. 

2.1.1.5 Likuiditas 

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya yang harus segera dipenuhi. Dalam hal ini adalah 

kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki suatu 

perusahan pada suatu saat tertentu merupakan “kekuatan 

membayar” dari perusahaan yang bersangkutan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” 

belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi, atau dengan kata lain perusahaan tersebut 
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belum tentu mempunyai “kemampuan membayar”. Suatu 

perusahaan dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut 

mempunyai “kekuatan membayar” sedemikian besar sehingga 

mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi, sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai 

“kekuatan membayar” dikatakan mengalami illikuid (Riyanto, 

1995:24-26). 

 

2.2 Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa 

Tingkat kesehatan unit simpan pinjam pada dasarnya dinilai dengan 

pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 

dan perkembangan suatu unit simpan pinjam (USP). Pendekatan kualitatif 

diperlukan karena masing-masing aspek penilaian tingkat kesehatan 

mengandung berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi. Sudah seharusnya dalam manilai tingkat kesehatan koperasi 

menggunakan metode CAMEL mangingat salah satu unit usahanya adalah 

simpan pinjam yang sama dengan lembaga perantara keuangan. Faktor-faktor 

yang termasuk dalam CAMEL Rating system, yaitu: 

2.2.1 Capital (Permodalan) 

 Unit simpan pinjam sebagai unit koperasi yang memiliki fungsi 

menyimpan dana dari anggota, maka faktor kepercayaan dari anggota 

sangatlah penting. Dengan semakin banyak anggota yang menyimpan 

dananya ke unit simpan pinjam, berarti modal unit simpan pinjam semakin 
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kuat dan dapat digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi 

dalam aktiva tetap atau untuk mencari penghasilan dalam aktiva produktif. 

Pada dasarnya modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman. Penyediaan modal sendiri sangat berperan untuk memulai usaha 

maupun mengembangkan usaha simpan pinjam. Oleh karena itu, setiap 

pendirian koperasi wajib menyediakan modal sendiri atau modal tetap bagi 

unit simpan pinjam untuk membiayai investasi maupun sebagai modal 

kerja. Modal sendiri koperasi terdiri dari: 

a) Simpanan Pokok yaitu, dana yang harus dibayar oleh anggota ketika 

akan masuk menjadi anggota koperasi. 

b) Simpanan Wajib yaitu, dana yang wajib dibayar oleh anggota setiap 

periode yang ditentukan. 

c) Dana Cadangan yaitu, dana yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan usaha. 

d) Hibah yaitu, modal yang diterima koperasi secara cuma-cuma dari 

pihak lain (Sukamdiyo, 1996:77). 

Modal sendiri atau modal tetap yang disetor pada awal pembentukan 

disebut modal disetor. Jumlah modal disetor minimal adalah 

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk unit simpan pinjam 

koperasi primer dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk unit 

simpan pinjam koperasi sekunder (Kep. Menkop, pengusaha Kecil dan 

Menengah No.351/Kep/M/XII/1998). Ketentuan ini akan ditinjau kembali 

sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kelayakan usaha. 



 

 

19

Perhitungan modal minimum didasarkan pada Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). ATMR yaitu pos-pos aktiva yang diberikan 

bobot risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang 

didasarkan pada golongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan. 

Rincian bobot tersebut adalah sebagi berikut : 

 0% dikalikan dengan  : a.    Kas 

a. Kredit yang dijamin dengan saldo 

deposito berjangka tabungan yang 

cukup milik peminjam pada koperasi 

yang bersangkutan. 

20% dikalikan dengan  :a. Giro, deposito berjangka, sertifikat                             

deposio, tabungan serta tagihan lainnya  

kepada koperasi lain.   

b. Kredit kepada koperasi lain atau 

pemerintah daerah. 

c. Kredit kepada atau kredit yang dijamin 

oleh koperasi lain/pemerintah daerah. 

50% dikalikan dengan : a.       Kredit yang dijamin oleh hipotik 

           pertama dengan tujuan untuk  dihuni. 

100% dikalikan dengan : a.      Kredit kepada atau yang dijamin oleh 

perorangan, koperasi perusahaan   

swasta,  dan alian-lain. 
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b.    Aktiva tetap dan investasi (nilai buku) 

c.   Aktiva tetap lainnya yang tersebut diatas. 

Perhitungan modal minimum dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. ATMR dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal pos-pos aktiva 

dengan bobot risiko masing-masing. 

2. ATMR dari masing-masing pos aktiva dijumlahkan 

3. Jumlah kewajiban penyediaan modal minimum koperasi adalah 8% 

dari jumlah ATMR pada nomer 2) 

4. Dihitung jumlah modal inti. 

Dengan membandingkan jumlah modal pada nomer 4) dengan 

kewajiban penyediaan modal minimum tersebut pada nomer 3), dapat 

diketahui kelebihan atau kekurngan modal bagi koperasi yang 

bersangkutan.  

Ketentuan rasio antara modal dan ATMR, yang biasa disebut Capital 

Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal ini merupakan rasio 

solvabilitas untuk mendukung kegiatan koperasi secara efisien dan mampu 

menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari serta apakah 

kekayaan koperasi semakin besar atau semakin kecil. Selain itu analisis ini 

juga berguna untuk menunjukkan kemampuan koperasi untuk memenuhi 

segala kewajiban finansialnya. 

Rasio permodalan adalah sebagai berikut: 

Capital Adequacy Ratio (CAR) = %100
ATMR

 Modal x  
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Adapun formulasi rasio ini menjadi nilai kredit: 

Nilai Kredit (NK) = 
1,0
CARRasio  + 1 (maksimal 100) 

Pembobotan bagi komponen ini ditetapkan sebesar 30% dari keseluruhan 

penilaian faktor CAMEL. 

Hasil penilaian faktor permodalan dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 : Hasil Penilaian Faktor Permodalan 

Kriteria Hasil Rasio 

Sehat  

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

%8≥   

−≥ %9,7 <8,0% 

≥  6,5%-<7,9% 

<  6,5%  

      Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR 

 

 2.2.2 Asset (Kualitas Aktiva Produktif) 

Aktiva yang produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva 

yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai 

tingkat penghasilan yang diharapkan.  

A. Pengertian Aktiva Produktif 

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah atau valuta 

asing yang dimiliki oleh koperasi dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan sesuai dengan fungsinya. 

Adapun komponen dari aktiva produktif terdiri dari : 

1. Kredit yang diberikan adalah penyadiaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
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pinjam maminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

2. Penanaman dana pada koperasi lain, kecuali penanaman dalam bentuk 

giro. 

3. Penyertaan. 

4. Aktiva produktif yang dimiliki koperasi kemudian digolongkan menjadi 

empat golongan yaitu (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet) 

sesuai kolektibilitasnya. Kolektibilitas yaitu keadaan pembayaran 

kembali pokok dan bunga kredit nasabah serta tingkat kemungkinan 

diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga 

atau penanaman lainnya. 

B. Pengertian Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif, 

baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan 

penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi koperasi. Adapun 

pengklasifikasian  ini mengikuti cara kolektibilitas yang diatur dalam SE BI 

No.23/12/BPPPP tanggal 28 Desember 1991, yaitu: 

1. 0% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. 

2. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar. 

3. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan. 

4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 
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Pinjaman yang diberikan digolongkan  pinjaman kurang lancar bila 

angsuran pokok dan atau pembayaran bunga pinjaman tidak sesuai 

perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.    Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran apabila: 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok: 

(a) Tunggakan angsuran pokok telah melampaui 1 (satu) bulan 

tetapi belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan 

masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan atau 

(b) Tunggakan angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan 

tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman dengan 

masa angsuran bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan atau 

(c) Tunggakan angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan 

tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman 

yang masa angsuran 6 (enam) bulan atau lebih. 

2. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut: 

a.       Tunggakan bunga telah melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum 

melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran 

lebih dari 1 (satu) bulan atau  

b. Tunggakan bunga telah melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum 

melampaui 6 (enam) bulan bagi peminjam dengan masa 

angsuran lebih dari 1 (satu) bulan. 

b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu (dilunasi sekaligus pada 

saat jatuh tempo). 
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1) Pinjaman belum jatuh tempo, dan terdapat tunggakan bunga yang 

telah melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) 

bulan. 

2) Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum 

melampaui sampai dengan 3 (tiga) bulan. 

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 peminjam termasuk bunganya, atau 

b) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai 

sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam. 

Suatu pinjaman digolongkan macet apabila: 

a) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau 

b) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh 

satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha 

penyelamatan pinjaman, atau 

c) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan 

Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan 

asuransi kredit. 
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C. Pengertian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib 

Dibentuk (PPAPWD). 

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan kerugian darisetiap 

penanaman dana yang dilakukan koperasi, maka koperasi wajib membentuk 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang cukup guna 

manutup risiko kemungkinan kerugian tersebut. Berdasarkan pembentukan 

penyisihan ini sesuai dengan SK Dir No.26/1167/KEP/DIR dan SE BI 

No.26/9/BPPP tentang penyempurnaan PPAPWD tanggal 29 Maret 1994 

adalah sekurang-kurangnya: 

1. 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. 

2. 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah 

dikurangi agunan yang dikuasai. 

3. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi 

agunan yang dikuasai. 

4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi 

agunan yang dikuasi.  

Dua rasio penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif adalah sebagi 

berikut: 

a. perbandingan Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Total 

Aktiva Produktif atau rasio KAP (Credit Risk Ratio/CRR). 

Rasio KAP 1 = %100
ProduktifAktivaTotal

asikanDiklasifik yang Produktif Aktiva x  

Dengan rasio ini maka gagalnya pengembalian kredit yang mengalami 

kemacetan dapat diukur. Adapun formulasi rasio ini menjadi angka 
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kredit yaitu untuk rasio 22,5% atau lebih diberi kredit 0 untuk setiap 

penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan 

maksimal 100. 

Nilai Kredit (NK) = 
15,0

KAP Rasio%5,22 − (maksimal 100) 

Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 25% dari 

keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 

b. Perbandingan penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang 

dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib 

Dibentuk (PPAPWD) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Rasio KAP 2 (PPAP) = %100
PPAPWD

PPAP x  

Rasio ini mengukur pemenuhan PPAP yang dibentuk koperasi terhadap 

PPAWD yang ditetapkan BI sehubungan dengan adanya kewajiban 

koperasi untuk membentuk PPAP yang cukup untuk menutup risiko 

kemungkinan kerugian yang timbul dari penanaman aktiva.  

Formulasi rasio ini menjadi nilai kredit ditentukan untuk rasio 0% 

mendapat nilai kredit 0 dan setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai 

kredit ditambah 1 dengan maksimal nilai kredit 100. 

Nilai Kredit (murni) = n Rasio x 1 

Bobot yang diberikan untuk penilaian komponen ini yaitu 5% dari 

keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 

Hasil dari penilaian faktor kualitas aktiva produktif adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.2 : Hasil Penilaian Faktor Kualitas Aktiva Produktif 

Hasil Rasio Kredit 

Rasio 1 Rasio 2 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

0,00% - ≤ 10,35% 

>10,35% - ≤ 12,60% 

>12,60% - ≤ 14,85% 

>14,85% 

≥  81,00% 

≥ 66,00%<81,00% 

≥ 51,00% -<66,00% 

<51% 

   Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR 

2.2.3 Management (Manajemen) 

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauah berbeda dengan 

manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan perusahaan 

non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan 

dalam manajemen koperasi, termasuk untuk unit simpan pinjamnya: 

1. Menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang termasuk 

menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada masa yang akan 

datang. 

2. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien. 

3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis. 

Secara ringkas ketiga fungsi manajemen diatas disebut kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Dalam dunia perbankan 

pengelolaan dilakukan oleh seorang bankir yang menurut George Allen 

harus mempunyai beberapa hal sebagai berikut : (a) satu per lima ahli 

akuntansi (b) Dua per lima ahli hukum (c) Tiga per lima ahli ekonomi dan 

(d) Empat per lima gentleman (berbudi pekerti luhur, beretika tinggi, 



 

 

28

berwawasan luas, bisa memberi arahan gerak perekonomian yang sedang 

berkembang). 

Sedangkan pada manajemen simpan pinjam, pengelolaan unit 

simpan pinjam harus dilakukan secara professional dengan prinsip 

pengelolaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan kegiatan 

unit simpan pinjam dapat dilakukan oleh pengurus atau pengelola. Dalam 

hal pengelolaan yang di lakukan oleh pengelola, pengelola diangkat oleh 

pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus. Pengelola dapat 

perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum 

dengan sistem kerja keterikatan dalam kontrak kerja (Pasal 8 PP No. 9 

Tahun 1995). 

Dalam penilaian terhadap manajemen memberikan penekanan pada 

manajemen umum (10 indikator yang terdiri dari penilaian 

strategi/sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan) dengan bobot 

penilaian 10%, dan manajemen risiko (15 indikator terdiri dari penilaian 

risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko opersional) dengan bobot 

penilaian 15%. 

Tata cara penilaian yaitu dengan menggunakan daftar 

pertannyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai). Skala penilaian untuk 

setiap indikator antara 0 sampai dengan 4 adalah sebagai berikut: 

Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah 

Nilai 1,2,3 mencerminkan kondisi antara 

Nilai 4 mencerminkan kondisi baik 
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Hasil penilaian faktor manajemen adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 : Hasil Penilaian Faktor Manajemen 

Kriteria Manajemen Umum Manajemen Risiko 

Sehat 

Cukup Sehat  

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

              35-40 

27-<35 

21-<27 

0-<21 

           49-60 

40-<49 

31-<40 

0-<31 

      Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR/97 

2.2.4 Earning (Rentabilitas) 

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan 

kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba periode tertentu (Riyanto, 1995:35). Dalam hal ini 

rentabilitas adalah kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil 

usaha. 

Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan bermacam-macam 

dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan 

diperbandingkan satu dengan lainnya. Penilaian kesehatan rentabilitas 

didasarkan pada posisi laba/rugi menurut pembukuan, perkembangan 

laba/rugi dua tahun terakhir dan laba/rugi yang diperkirakan. 

Adapun penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 rasio 

yaitu: 
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1. Rasio laba sebelum pajak terhadap total aktiva/volume usaha. 

Perbandingan laba sebelum pajak (SHU sebelum pajak) dalam 

12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (total aktiva dibagi 

12) dalam periode yang sama (Return On asset). 

Perhitungan SHU sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 

1992 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 45 ayat (1) adalah 

pendapatan koperasi yang diperolah dalam satu tahun buku dikurangi 

dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam 

tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian SHU sebelum pajak 

adalah pendapatan unit simpan pinjam yang diperoleh dalam satu 

tahun tutup buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban 

lain diluar pajak badan. Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset 

pada penilaian rentabilitas adalah pajak penghasilan badan (Pph badan) 

atas SHU yang diperoleh unit simpan pinjam dalam satu tahun tutup 

buku atau satu tahun pajak. 

2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Pendapatan operasional adalah seluruh pendapatan yang 

diperoleh dalam periode satu tahun buku yang berkaitan langsung 

dengan opersionalnya. Pendapatan operasional unit simpan pinjam 

dapat berupa: 

a. Pendapatan bunga 

1) Bunga atas pinjaman yang berkaitan yaitu perolehan pendapatan 

unit simpan pinjam dari adanya pemberian pinjaman uang 
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dalam jumlah uang tertentu dengan persentase beban pinjaman 

sesuai dengan kesepakatan bersama. 

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

perolehan pendapatan unit simpan pinjam akibat dari adanya 

penempatan dana unit simpan pinjam 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 unit simpan pinjam akibat dari 

adanya penempatan dana unit simpan pinjam 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 unit simpan pinjam akibat dari adanya 

pelayanan administrasi dari pemberian jasa pinjaman kapada 

anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. 

b. Pendapatan operasional lainnya yaitu perolehan pendapatan unit 

simpan pinjam akibat dari adanya pemberian dana atau 

penyimpanan dana yang tidak termasuk kegiatan perolehan 

pendapatan diatas, antara lain perolehan pendapatan bunga dari 

aktiva produktif seperti bunga dari surat-surat berharga. 

Sedangkan beban opersional merupakan sejumlah uang yang 

dikeluarkan oleh unit simpan pinjam yang berupa beban dalam rangka 
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memperoleh pendapatan operasional. Beban operasional ini antara lain 

dalam bentuk: 

a. Beban atau biaya bunga yaitu biaya bunga yang dibayarkan kepada 

penyimpan dalam tabungan koperasi (TABKOP) dan simpanan 

berjangka koperasi (SIJAKOP). 

b. Biaya bunga pinjaman (hutang) yaitu biaya bunga yang dibayarkan 

kepada pemberi penjaman. 

c. Biaya atau beban komisi/provisi untuk mendapatkan dana yaitu 

biaya komisi/provisi yang dibayarkan kapada bank atau lembaga 

keuangan lainnya dalam rangka memperoleh pinjaman. 

d. Biaya umum dan administrasi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh 

unit simpan pinjam yang bersifat tetap, dengan cirri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan jasa yang 

dihasilkan. 

2) Menjadi beban atau biaya pada periode terjadinya. 

3) Tidak memberikan manfaat dimasa mendatang. 

Biaya atau beban yang diperhitungkan sebagai biaya umum dan 

administrasi adalah: 

a) Biaya tenaga kerja (gaji, tunjangan, honor lembur, dn sebagainya) 

b) Biaya penyusutan aktiva tetap. 

c) Biaya oprasional kantor. 

d) Biaya bahan habis pakai (supplies) 
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e) Biaya organisasi adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh unit 

simpan pinjam yang berkaitan dengan organisasi. 

Indikator dari Rentabilitas adalah:  

1) Perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha 

atau rasio ROA (Return On Aset). 

Rasio Rentabilitas 1 (ROA) = 
 UsahaVolumerata-Rata

Pajak sebelum Laba x 100% 

Perhitungan terhadap ROA dilakukan dengan cara rasio sebesar 

0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 

0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 

100. 

Nilai Kredit (NK) = 
015,0

ROARasio (maksimal 100) 

Bobot untuk penilaian komponen ini adalah 5% dari keseluruhan 

penilaian faktor CAMEL. 

2) Perbandingan Rasio Beban Operasional terhapat Pendapatan 

Operasional atau BOPO. 

Rasio Rentabilitas 2 (BOPO) = 
lOperasiona Pendapatan

lOperasiona Biaya x 100% 

Perhitungan pada rasio efisiensi BOPO dilakukan dengan cara 

rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 

penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan 

maksimal 100. 

Nilai Kredit (NK) = 
08,0

100 BOPORasio− (maksimal 100) 
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Bobot untuk komponen ini adalah 5% dari keseluruhan penilaian 

faktor CAMEL. 

Hasil penilaian faktor rentabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 : Hasil Penilaian Faktor Rentabilitas 

Hasil Rasio Kriteria 

Rasio 1 Rasio 2 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

>1,215% 

≥ 0,999-<1,215% 

≥ 0,765%-<0,999% 

<0,765% 

≥ 93,52% 

>93,52%-≤ 94,72% 

>94,72%-≤ 95,92% 

>95,92% 

            Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR 

2.2.5 Liquidity (Likuiditas) 

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-

alat likuid) yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu saat tertentu 

merupakan “kekuatan membayar” (zahlungsskraft) dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum 

tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi, atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

mempunyai “kemampuan membayar”. Suatu perusahaan dikatakan likuid 

apabila perusahaan tersebut mempunyai “kekuatan membayar” sedemikian 

besar sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 
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segera harus dipenuhi, sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai 

“kekuatan membayar” dikatakan mengalami illikuid (Riyanto, 1995:24-

26). Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua rasio yaitu: 

1. Perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar (Cash Ratio). 

Cash Ratio adalah rasio alat likuid terhadap hutang lancar. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membeyar 

hutang lancarnya dengan menggunakan alat likuidnya. 

Rasio likuiditas I: 

Cash Ratio = %100
Lancar Hutang

LikuidAlat x  

Alat likuid yang dimaksud dalam penilaian ini adalah kas, penanaman 

pada koperasi lain dalam bentuk tabungan dikurangi dengan tabungan 

koperasi lain, sedangkan yang dimaksud hutang lancar adalah 

kewajiban segera, tabungan dan deposito berjangka. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban-

kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan cash asset yang 

dimilikinya. Formulasi ini menjadi nilai kredit yaitu untuk 0% 

mendapat nilai kredit 0, dan dari setiap kenaikan 0,05% maka nilai 

kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

Nilai Kredit =
0,05

CR Rasio  

Bobot untuk penilaian komponen ini ditetapkan sebesar 5% dari 

keseluruhan panilaian faktor CAMEL. 
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2. Perbandingan antara kredit yang diberkan terhadap dana yang diterima 

oleh koperasi (Loan to Deposit Ratio/LDR).  

Loan to Deposit Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang 

diberikan koperasi dengan dana yang diterima koperasi. Rasio ini 

menyatakan seberapa jauh kemampuan koperasi dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah 

kredit dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberi kredit. 

Kredit yang dimaksud dalam perhitungan ini meliputi: 

a. kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian 

kredit sindikasi yang dibiayai oleh koperasi lain. 

b. Penanaman kepada koperasi lain dalam bentuk kredit yang 

diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. 

c. Penanaman kepada koperasi lain dalam bentuk kredit yang 

diberikan dalam rangka kredit sindikasi. 

 Dana diterima ini terdiri dari: 

a. Simpanan (tabungan koperasi, simpanan berjangka koperasi) yang 

dihimpun oleh unit simpan pinjam. 

b. Pinjaman yang diterima oleh unit simpan pinjam. 

c. Kewajiban lainnya dikurangi SHU tahun buku penilaian. 



 

 

37

d. Modal sendiri/modal tetap unit simpan pinjam 

e. Modal penyertaan yang diterima unit simpan pinjam. 

Rasio Likuiditas 2: 

LDR = %100
diterima yang Dana

diberikan yangKredit  Total x  

Perhitungan terhadap rasio likuiditas dilakukan dengan cara rasio 

sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk penurunan 

sebesar1% mulai dari 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimal 

100.  

Nilai Kredit = (115 – Rasio LDR) x 4 

Bobot untuk komponen ini ditetapkan sebesar 5% dari keseluruhan 

faktor CAMEL. 

Hasil penilaian faktor likuiditas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 : Hasil Penilaian Faktor Likuiditas 

Hasil Rasio Kriteria 
Rasio 1 Rasio 2 

Sehat  
Cukup Sehat 
Kurang Sehat 
Tidak Sehat 

>4,05% 
%05,4%30,3 ≤−≥  
%30,3%55,2 ≤−≥  

<2,25% 

%75,94≤  
>94,75%- %50,98≥  
>98,50%- %25,102≤  
>102,25% 

Sumber : SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Koperasi merupakan lembaga ekonomi atau badan usaha sosial yang 

bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sebagai lembaga yang berwatak 

sosial maka koperasi akan menggantikan peran  pemilik dana apabila dana 

yang dipakai tidak kembali baik pada saat jatuh tempo karena pemakai dana 
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tidak dapat mengembalikannya. Di sisi lain koperasi juga bertindak sebagai 

pemakai dana berarti koperasi akan menggantikan peran pemakai dana untuk 

dapat memakai dana setiap saat diperlukan. Hubungan antara pihak koperasi 

dan para pemakai jasa koperasi tentu harus terjaga untuk menjamin 

kelangsungan usaha koperasi tersebut. Pentingnya menjaga kepercayaan 

kepada para pemakai jasa, koperasi harus mampu menjaga tingkat 

kesehatannya untuk menjaga kelangsungan usahanya. 

Kesehatan suatu koperasi dalam hal ini Koperasi Unit Desa (KUD) di 

Kabupaten Semarang merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik 

pengurus, anggota, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Penilaian tingkat kesehatan sangatlah penting di lakukan karena koperasi 

harus selalu memperhatikan asas kehati-hatian agar dapat terhindar dari 

masalah-masalah yang dapat mengancam kelangsungan hidup usaha koperasi. 

Penilaian tingkat kesehatan koperasi dilakukan dengan maksud untuk 

menilai sejauh mana kinerja, kelayakan usaha untuk mengetahui kelangsungan 

hidup koperasi. Dalam menilai tingkat kesehatan koperasi, penelitian ini 

mencoba menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, 

Earning, Liquidity). Penilaian tingkat kesehatan itu sendiri didasarkan pada 

ketentuan perhitungan rasio atas berbagai faktor dan komponen yang telah 

ditetapkan. Rasio yang diperoleh dari hasil penilaian faktor dan komponen 

tersebut selanjutnya diberi kredit 0 sampai dengan 100. Nilai kredit yang 

diperoleh dari hasil kuantifikasi digunakan untuk menentukan predikat 
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kesehatan koperasi yang meliputi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak 

sehat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan Koperasi Unit 

Desa (KUD) di Kabupaten Semarang yang diukur dari faktor CAMEL 

(Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity). 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik populasi sasaran. Dalam hal ini 

yang menjadi populasi adalah data dan informasi keuangan seluruh Koperasi 

Unit Desa (KUD) di Kabupaten Semarang yang berjumlah empat belas (14), 

yaitu KUD Beringin, Sido Makmur, Bina Dharma, Mekar, Mardi Utama, 

Gotong Royong, Sumber Bahagia, Getasan, Gotong Royong Bawen, Sumber 

Karya, Sejahtera, Eko Santoso, Klepu dan Hayati. Adapun persyaratan yang 

harus ada dalam KUD tersebut adalah : 

1. Koperasi Unit Desa tersebut telah  menyelesaikan laporan keuangan 

selama peroide tahun buku 2005. 

2. Koperasi Unit Desa tersebut mempunyai unit usaha simpan pinjam. 

Dari 14 KUD yang berada di Kabupaten Semarang maka diperoleh 7 

KUD. Sedangkan sisanya sebanyak 7 KUD tidak memenuhi kriteria yang 

ditentukan. 
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3.3 Operasionalisasi Variabel 

3.3.1   Penilaian Permodalan (Capital) 

Dalam aspek permodalan, komponen yang dinilai meliputi 

perbandingan (rasio) modal sendiri terhadap ATMR. Penyediaan modal 

sendiri sangat berperan untuk memulai usaha maupun mengembangkan 

usaha simpan pinjam. Oleh karena itu, setiap pendirian koperasi wajib 

menyediakan modal sendiri atau modal tetap bagi unit simpan pinjam 

untuk membiayai investasi maupun sebagai modal kerja. Modal sendiri 

koperasi terdiri dari: 

a) Simpanan Pokok yaitu, dana yang harus dibayar oleh anggota ketika 

akan masuk menjadi anggota koperasi. 

b) Simpanan Wajib yaitu, dana yang wajib dibayar oleh anggota setiap 

periode yang ditentukan. 

c) Dana Cadangan yaitu, dana yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan usaha. 

d) Hibah yaitu, modal yang diterima koperasi secara cuma-cuma dari 

pihak lain (Sukamdiyo, 1996:77). 

 Sedangkan ATMR adalah merupakan kekayaan unit simpan pinjam 

yang antara lian berupa: 

a. Dana atau utang dalam bentuk tunai yang disimpan sebagai kas. 

b. Dana atau utang yang disimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan, 

dan deposito. 
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c. Dana yang disimpan di unit simpan pinjam dalam bentuk tabungan 

koperasi (TABKOP) dan simpanan berjangka koperasi (SIJAKOP). 

d. Penanaman dalam bentuk surat berharga. 

e. Penanaman dalam bentuk pinjaman yang diberikan. 

f. Penanaman dalam bentuk penyertaan pada badan usaha lain. 

g. Penanaman dalam bentuk aktiva tetap seperti gedung dan peralatannya, 

alat transportasi dan sebagainya (Direktorat pengendalian simpan 

pinjam, 1999:34). 

Ketentuan rasio antara modal dan ATMR , yang biasa disebut 

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal ini merupakan 

rasio solvabilitas untuk mendukung kegiatan koperasi secara efisien dan 

mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari serta 

apakah kekayaan koperasi semakin besar atau semakin kecil. Selain itu 

analisis ini juga berguna untuk menunjukkan kemampuan koperasi untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya baik berupa hutang jangka 

pendek maupun hutang jangka panjang. 

Cara mengukur indikator dari aspek permodalan dengan menggunakan 

skala rasio. 

 

3.3.2   Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (Aset Quality) 

Aktiva yang produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva 

yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai 

tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan 
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koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang 

bersangkutan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif mencakup dua 

komponen penilaian yang meliputi: 

a. Perbandingan Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Total 

Aktiva Produktif atau rasio KAP (Credit Risk Ratio/CRR). 

Rasio KAP 1 = %100
ProduktifAktivaTotal

asikanDiklasifik yang Produktif Aktiva x  

Dengan rasio ini maka gagalnya pengembalian kredit yang mengalami 

kemacetan dapat diukur.  

b. Perbandingan penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang 

dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang 

wajib Dibentuk (PPAPWD) yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

Rasio KAP 2 (PPAP) = %100
PPAPWD

PPAP x  

Rasio ini mengukur pemenuhan PPAP yang dibentuk koperasi 

terhadap PPAWD yang ditetapkan BI sehubungan dengan adanya 

kewajiban koperasi untuk membentuk PPAP yang cukup untuk 

menutup risiko kemungkinan kerugian yang timbul dari penanaman 

aktiva.  

Cara menggukur indikator dari aspek kualitas aktiva produktif ini 

dengan menggunakan skala rasio. 
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3.3.3   Penilaian Manajemen (Management) 

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan 

manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan perusahaan 

non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan 

dalam manajemen koperasi, termasuk untuk unit simpan pinjamnya: 

a. Menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang termasuk 

menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada masa yang akan 

datang. 

b. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien. 

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis. 

Dalam penilaian terhadap manajemen memberikan penekanan pada 

manajemen umum (10 indikator yang terdiri dari penilaian 

strategi/sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan) dengan bobot 

penilaian 10%, dan manajemen risiko (15 indikator terdiri dari penilaian 

risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko opersional) dengan bobot 

penilaian 15%. 

Tata cara penilaian yaitu dengan menggunakan daftar 

pertannyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai). Skala penilaian untuk 

setiap indikator antara 0 sampai dengan 4 adalah sebagai berikut: 

Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah 

Nilai 1,2,3 mencerminkan kondisi antara 

Nilai 4 mencerminkan kondisi baik 
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Cara mengukur indikator dari aspek manajemen ini menggunakan 

skala ordinal. 

Indikator dalam penelitian faktor manajemen meliputi: 

1)   Manajemen Umum 

1. Strategi/sasaran, meliputi: 

a. Rancana kerja tahunan koperasi. 

2. Struktur, meliputi: 

a. Kegiatan koperasi. 

b. Tugas dan wewenang karyawan. 

3. Sistem, meliputi: 

a. Kegiatan operasional dari pemberian kredit. 

b. Pelaporan keuangan 

c. Sistem pengamanan. 

d. Pengawasan. 

4. Kepemimpinan, meliputi: 

a. Pengambilan keputusan. 

b. Permasalahan koperasi. 

c. Tertib kerja. 

2)  Manajemen Risiko 

1. Risiko Likuiditas, meliputi: 

a. Pemantauan dan pencatatan tagihan. 

b. Likuiditas. 
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2. Risiko Kredit, meliputi: 

a. Analisis kemampuan debitur. 

b. Pemantauan terhadap pengguna kredit. 

c. Peninjauan, penilaian dan pengikatan agunan. 

3. Risiko operasional, meliputi: 

a. Kebijakan PPAP. 

b. Penetapan persyaratan. 

c. Hasil pemeriksaan. 

4. Hukum, meliputi: 

a. Perjanjian kredit. 

b. Agunan yang memenuhi persyaratan. 

c. Penatausahaan. 

5. Risiko pemilik/pengurus, meliputi: 

a. Larangan campur tangan pemilik dalam kegiatan operasional. 

b. Peningkatan permodalan. 

c. Kegiatan operasional. 

d. Fungsi pengawas. 

 

3.3.4   Penilaian Rentabilitas (Earning Ability) 

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan 

kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba periode tertentu (Riyanto, 1995:35). Cara untuk menilai 
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rentabilitas suatu perusahaan bermacam-macam dan tergantung pada laba 

dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan 

lainnya. Penilaian kesehatan rentabilitas didasarkan pada posisi laba/rugi 

menerut pembukuan, perkembangan laba/rugi dua tahun terakhir dan 

laba/rugi yang diperkirakan. Dalam hal ini rentabilitas adalah kemampuan 

koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha. 

Adapun penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 rasio 

yaitu: 

1. Rasio laba sebelum pajak terhadap total aktiva/volume usaha. 

Perbandingan laba sebelum pajak (SHU sebelum pajak) dalam 

12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (total aktiva dibagi 

12) dalam periode yang sama (Return On asset). 

Perhitungan SHU sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 

1992 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 45 ayat (1) adalah 

pendapatan koperasi yang diperolah dalam satu tahun buku dikurangi 

dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam 

tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian SHU sebelum pajak 

adalah pendapatan unit simpan pinjam yang diperoleh dalam satu 

tahun tutup buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban 

lain diluar pajak badan. Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset 

pada penilaian rentabilitas adalah pajak penghasilan badan (Pph badan) 

atas SHU yang diperoleh unit simpan pinjam dalam satu tahun tutup 

buku atau satu tahun pajak.  
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2.  Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Pendapatan operasional adalah seluruh pendapatan yang 

diperoleh dalam periode satu tahun buku yang berkaitan langsung 

dengan opersionalnya. 

Sedangkan beban opersional merupakan sejumlah uang yang 

dikeluarkan oleh unit simpan pinjam yang berupa beban dalam rangka 

memperoleh pendapatan operasional.  

Indikator dari Rentabilitas adalah:  

1) Perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha atau 

rasio ROA (Return On Aset). 

Rasio Rentabilitas 1 (ROA) = 
UsahaVolumerata-Rata

Pajak sebelum Laba x 100% 

2) Perbandingan Rasio Beban Operasional terhapat Pendapatan 

Operasional atau BOPO. 

Rasio Rentabilitas 2 (BOPO) = 
lOperasiona Pendapatan

lOperasiona Biaya x 100% 

Cara untuk mengukur indikator dari aspek rentabilitas dengan 

menggunakan skala rasio. 

 

3.3.5   Likuiditas (Liquidity) 

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-
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alat likuid) yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu saat tertentu 

merupakan “kekuatan membayar” (zahlungsskraft) dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua rasio yaitu: 

1. Perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar (Cash Ratio). 

Cash Ratio adalah rasio alat likuid terhadap hutang lancar. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membeyar 

hutang lancarnya dengan menggunakan alat likuidnya. 

Rasio likuiditas I: 

Cash Ratio = %100
Lancar Hutang

LikuidAlat x  

2. Perbandingan antara kredit yang diberkan terhadap dana yang diterima 

oleh koperasi (Loan to Deposit Ratio/LDR).  

Loan to Deposit Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan koperasi dengan dana yang diterima koperasi. 

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan koperasi dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah 

kredit dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberi kredit. 
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Rasio Likuiditas 2: 

LDR = %100
diterima yang Dana

diberikan yangKredit  Total x  

Cara mengukur indikator dari aspek likuiditas dengan menggunakan 

skala rasio. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data yang 

merupakan prosedur standar yang sistematik untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data laporan keuangan tahun 2005 pada KUD di Kabupaten Semarang 

yang digunakan untuk mengetahui aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, rentabilitas, dan likuiditas. 

2. Metode Kuisioner  

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis guna 

memperoleh informasi dari responden dalam hal ini pimpinan atau 

manajer KUD di Kabupaten Semarang. 
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3.5 Metode Analisa Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Kuantitatif 

Analisis ini digunakan untuk menilai berbagai faktor dan 

komponen laporan keuangan dengan cara menghitung enam komponen 

rasio dari empat faktor sebagai berikut: 

1) Permodalan (Capital) 

Dalam menilai aspek permodalan digunakan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) = %100
ATMR

 Modal x  

Adapun formulasi rasio ini menjadi nilai kredit: 

Nilai Kredit (NK) = 
1,0
CARRasio  + 1 (maksimal 100) 

Cara untuk mengukur  permodalan atau Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dengan menggunakan skala rasio. 

Pembobotan bagi komponen ini ditetapkan sebesar 25% dari 

keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 

Hasil penilaian faktor Capital adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 : Penilaian Faktor Permodalan 

Kriteria Hasil Rasio 

Sehat  
Cukup Sehat 
Kurang Sehat 
Tidak Sehat 

%8≥   
−≥ %9,7 <8,0% 

≥  6,5%-<7,9% 
< 6,5%  

                   Sumber: Sk Dir BI No.30/12/KEP/DIR. 
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2) Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality) 

a. Perbandingan Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap 

Total Aktiva Produktif atau rasio KAP (Credit Risk Ratio/CRR). 

Rasio KAP 1 = %100
ProduktifAktivaTotal

asikanDiklasifik yang Produktif Aktiva x  

Adapun formulasi rasio ini menjadi angka kredit yaitu untuk rasio 

22,5% atau lebih diberi kredit 0 untuk setiap penurunan 0,15% 

mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. 

Nilai Kredit (NK) = 
15,0

KAP Rasio%5,22 − (maksimal 100) 

b. Perbandingan penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

yang wajib Dibentuk (PPAPWD) yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

Rasio KAP 2 (PPAP) = %100
PPAPWD

PPAP x  

Formulasi rasio ini menjadi nilai kredit ditentukan untuk rasio 0% 

mendapat nilai kredit 0 dan setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai 

kredit ditambah 1 dengan maksimal nilai kredit 100. 

Nilai Kredit (murni) = n Rasio x 1 

Cara untuk mengukur faktor kualitas aktiva produktif dengan 

menggunakan skala rasio. 

Bobot yang diberikan untuk penilaian komponen ini yaitu 5% dari 

keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 
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Hasil penilaian faktor Aset Quality adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 : Penilain Faktor Aset Quality 

Hasil Rasio Kredit 

Rasio 1 Rasio 2 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

0,00% - ≤ 10,35% 

>10,35% - ≤ 12,60% 

>12,60% - ≤ 14,85% 

>14,85% 

≥  81,00% 

≥  66,00%<81,00% 

≥ 51,00% -<66,00% 

<51% 

                  Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR. 

3) Rasio Rentabilitas (Earning Ability) 

a. Rasio laba sebelum pajak terhadap total aktiva/volume usaha. 

Perbandingan laba sebelum pajak (SHU sebelum pajak) 

dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (total 

aktiva dibagi 12) dalam periode yang sama (Return On asset). 

Rasio Rentabilitas 1 (ROA) = 
 UsahaVolumerata-Rata

Pajak sebelum Laba x 100% 

Perhitungan terhadap ROA dilakukan dengan cara rasio sebesar 

0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 

0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 

100. 

Nilai Kredit (NK) = 
015,0

ROARasio (maksimal 100) 

b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

Rasio Rentabilitas 2 (BOPO) = 
lOperasiona Pendapatan

lOperasionaBeban  
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Perhitungan pada rasio efisiensi BOPO dilakukan dengan cara 

rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 

penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan 

maksimal 100. 

Nilai Kredit (NK) = 
08,0

100 rasioBOPO− (maksimal 100) 

Cara untuk mengukur rasio rentabilitas 1 (ROA) dan rentabilitas 2 

(BOPO) dengan menggunakan skala rasio. 

Hasil penilaian faktor rentabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 : Penilaian Faktor Rentabilitas 

Hasil Rasio Kriteria 

Rasio 1 Rasio 2 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

>1,215% 

≥ 0,999-<1,215% 

≥ 0,765%-<0,999% 

<0,765% 

≥ 93,52% 

>93,52%-≤ 94,72% 

>94,72%-≤ 95,92% 

>95,92% 

                   Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR. 

3. Rasio Likuiditas (Liquidity)  

a. Perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar (Cash 

Ratio). 

Cash Ratio adalah rasio alat likuid terhadap hutang lancar. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

membeyar hutang lancarnya dengan menggunakan alat likuidnya. 

Rasio likuiditas I: 

Cash Ratio = %100
Lancar Hutang

LikuidAlat x  
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Alat likuid yang dimaksud dalam penilaian ini adalah kas, 

penanaman pada koperasi lain dalam bentuk tabungan dikurangi 

dengan tabungan koperasi lain, sedangkan yang dimaksud hutang 

lancar adalah kewajiban segera, tabungan dan deposito berjangka. 

Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar 

kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan cash asset 

yang dimilikinya. Formulasi ini menjadi nilai kredit yaitu untuk 

0% mendapat nilai kredit 0, dan dari setiap kenaikan 0,05% maka 

nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

Nilai Kredit =
0,05

CR Rasio  

Bobot untuk penilaian komponen ini ditetapkan sebesar 5% dari 

keseluruhan panilaian faktor CAMEL. 

b. Perbandingan antara kredit yang diberkan terhadap dana yang 

diterima oleh koperasi (Loan to Deposit Ratio/LDR).  

Loan to Deposit Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan koperasi dengan dana yang diterima 

koperasi. 

LDR = %100
diterima yang Dana

diberikan yangKredit  Total x  

Perhitungan terhadap rasio likuiditas dilakukan dengan cara rasio 

sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk penurunan 

sebesar1% mulai dari 115% nilai kredit ditambah 4 dengan 

maksimal 100. 



 

 

56

Nilai Kredit = (115 – Rasio LDR) x 4 

Cara untuk mengukur aspek lukuiditas  yaitu dengan menggunakan 

skala rasio. 

Bobot untuk komponen ini ditetapkan sebesar 10% dari 

keseluruhan faktor CAMEL. 

Hasil penilaian faktor Likuiditas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 : Penilaian Faktor Likuiditas 

Kriteria Rasio 

Tidak Sehat 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

     ≤  91,50%     

   >91,50% - ≤ 94,75% 

 >94,75% - ≤ 98,50% 

 >98,50% - ≤ 102,25% 

        >102,25% 

                   Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR. 

2. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk penilaian 

terhadap faktor manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) yang meliputi dua 

komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Penilaian 

terhadap faktor manajemen dilakukan dengan memberikan nilai kredit 

pada jawaban pihak manajemen dari 25 indikator yang telah ditetapkan. 

Penilaian manajemen didasarkan pada hasil penilaian jawaban 

pertanyaan dari komponen manajemen yang secara keseluruhan berjumlah 

25. Perhitungannya adalah nilai 0 untuk kondisi lemah,nilai 1, 2, dan 3 

untuk kondisi antara, dan nilai 4 untuk kondisi baik. Skor diperoleh 
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dengan mengalikan dengan bobot. Penilaian ini didasarkan pada dua 

aspek, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. 

Hasil penilaian faktor manajemen adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 : Hasil Penilaian Faktor Manajemen 

Kriteria Manajemen Umum Manajemen Risiko 

Sehat 

Cukup Sehat  

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

35-40 

27-<35 

21-<27 

0-<21 

49-60 

40-<49 

31-<40 

0-<31 

            Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR. 

Tata cara penilaian yaitu dengan menggunakan daftar 

pertannyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai). Skala penilaian untuk 

setiap indikator antara 0 sampai dengan 4 adalah sebagai berikut: 

Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah 

Nilai 1,2,3 mencerminkan kondisi antara 

Nilai 4 mencerminkan kondisi baik 

Penilaian aspek manajemen dilakuakan dengan menggunkan 

sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dalam nilai kredit 

nol (0) sampai dengan 100.  
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Bobot penilaiannya adalah sebagai berikut: 

No Faktor yang 
Dinilai 

Komponen Bobot 

1 Permodalan  Rasio modal terhadap aktiva tertimbang 
menerut risiko (ATMR) 

 30% 

2 Kualitas Aktiva 
Produktif 

a. Rasio aktiva produktif yang 
diklasifikasikan terhadap total 
aktiva produktif. 

b. Rasio penyisihan penghapusan 
aktiva produktif yang dibentuk 
terhadap penyisihan penghapusan 
aktiva produktif yang wajib 
dibentuk. 

25% 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
30% 

3 Manajemen  a. Manajemen Umum (10) 
b. Manajemen Risiko (15) 

10% 
10% 

 
20% 

4 Rentabilitas  a. Rasio laba sebelum pajak terhadap 
rata-rata volume usaha. 

b. Rasio biaya operasional terhadap 
pendapatan operasional. 

5% 
 
5% 

 
 
 
10% 

5 Likuiditas  a. Rasio alat likuid terhadap hutanh 
lancar. 

b. Rasio kredit yang diberikan 
terhadap dana yang diterima. 

5% 
 
5% 

 
 
 
10% 

Jumlah bobot 100% 
Sumber : SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR 

 
3. Penetapan Kasehatan 

Berdasarkan perhitungan penilaian terhadap 5 aspek yaitu 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan 

likuiditas, kemudian diperoleh skor secara keseluruhan. Skor yang 

dimaksud digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan yang 

dibagi dalam empat kategori, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan 

tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 : Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi 

Nilai Kredit CAMEL Predikat 

81-100 

66-<81 

51-<66 

0-<51 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

            Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR/97. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

  Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan (PSAK No. 27, 2002:27.4). Dari 

pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan koperasi 

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

  Fungsi dan peranan koperasi menurut Undang-undang nomor 25 

tahun 1992 pasal 4 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut : 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru. 
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d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai koperasi yang menjadi pusat 

pelayanan perekonomian di pedesaan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pembangunan nasional. Usaha yang dijalankan KUD 

menyangkut beberapa bidang kehidupan ekonomi rakyat, antara lain unit 

usaha perkreditan atau simpan pinjam, pertanian, peternakan, 

perdagangan. 

Tiap-tiap unit usaha pengelolaanya langsung ditangani karyawan 

dan dipimpin oleh seorang manager yang bertanggung jawab kepada 

pengurus. Untuk unit simpan pinjam, sesuai dengan Kep. Menkop dan 

PKK RI No. 226/KEP/M/V/1996 yang disempurnakan dengan SK 

Menkop, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 351/KEP/M/XII/1998 

tanggal 17 Desember 1998, maka pengelolaannya dilakukan secara 

terpisah dari setiap unit. 

Unit simpan pinjam tersebut merupakan unit usaha yang paling 

banyak memberikan manfaat kepada para anggotanya. Sesuai dengan PP 

No. 9 tahun 1995 pasal 18 menyatakan bahwa pelayanan unit simpan 

pinjam diutamakan untuk anggota dan calon anggotanya, baru kemudian 

diperkenankan melayani koperasi laian dan anggotanya. 
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4.1.2 Deskriptif Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah KUD di Kabupaten Semarang 

yang berjumlah 14 KUD namun yang memenuhi peryaratan yaitu 7 KUD, 

antara lain KUD Hayati, KUD Klepu, KUD Beringin, KUD Sejahtera, KUD 

Mardi Utomo, KUD Mekar, KUD Sido Makmur. 

4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian 

Sebagai gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (permodalan, 

kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas). 

4.1.3.1 Permodalan  

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan KUD dalam menutup kemungkinan terjadinya risiko 

kerugian atas operasional dan faktor penting dalam pengembangan 

usaha serta menutup kewajiban jangka panjang. Tingkat kesehatan 

permodalan Koperasi Unit Desa dihitung melalui analisis CAR 

(Capital Adequacy Ratio) yang membandingkan antara modal 

koperasi  dan ATMR.  

Adapun perhitungan penilaian tingkat kesehatan untuk 

faktor permodalan pada KUD di Kabupaten Semarang dapat dilihat 

pada tabel 4.1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rasio 

modal atau faktor permodalannya dalam kategori sehat namun 

terdapat dua KUD yang berpredikat tidak sehat dan satu KUD 

berpredikat kurang sehat. 
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4.1.3.2 Kualitas Aktiva Produktif 

Tujuan dari penilaian faktor Kualitas Aktiva Produktif 

adalah untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam kesiapannya 

menanggung kemungkinan timbulnya kerugian dalam penanaman 

dana baik dalam bentuk kredit, penyertaan ataupun yang lain 

dengan tujuan memperoleh penghasilan. 

Penilaian faktor kualitas astiva produktif didasarkan pada 

penggolongan aktiva produktif menurut kolektibilitasnya yaitu 

aktiva produktif yang digolongkan lancar, kurang lancar, diragukan 

dan macet. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif mencakup 

dua komponen penilaian yang meliputi: 

1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 

produktif atau disebut dengan rasio KAP. 

2. Rasio PPAP yang dibentuk oleh KUD terhapap PPAPWD oleh 

KUD atau disebut dengan rasio PPAP. 

Berikut adalah hasil penilaian tingkat kesehatan untuk 

faktor KAP dan faktor PPAP pada KUD di Kabupaten Semarang : 

4.1.3.3 Manajemen 

Penilaian tingkat kesehatan faktor manajemen dinilai 

berdasarkan hasil quisioner terhadap pihak manajemen. Hasil yang 

diperoleh jawaban dari pertanyaan/pernyataan yang telah 

ditentukan. Adapun perhitungan penilaian tingkat kesehatan untuk 
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faktor manajemen pada KUD di Kabupaten Semarang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 
Penilaian faktor Manajemen 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD No  Keterangan  

Hayati Klepu Beringin Sejahtera Mardi 
Utomo 

Mekar Sido 
Makmur 

A Manajemen Umum 
-  Strategi (1 Pertanyaan) 
-  Struktur (2 pertanyaan 
-  Sistem (4 Pertanyaan) 
-  Kepemimpinan (3   

Pertanyaan) 
1. Jumlah Nilai 
2. Persentase Rasio 
3. Nilai Kredit Maks 
4. Bobot 
5. Nilai Kredit Akhir 
6. Kriteria 

 
4 
7 
13 
 
9 
33 
82,5 
82,5 
10% 
8,25 
Cukup 
Sehat 

 
4 
8 
16 
 
12 
40 
100 
100 
10% 
10 
Sehat 

 
4 
6 
14 
 
8 
32 
80 
80 
10% 
8 
Cukup 
Sehat 

 
3 
8 
14 
 
9 
34 
85 
85 
10% 
8,5 
Cukup  
Sehat 

 
4 
7 
14 
 
8 
33 
82,5 
82,5 
10% 
8,25 
Cukup 
Sehat 

 
4 
8 
16 
 
12 
40 
100 
100 
10% 
10 
Sehat 

 
4 
8 
12 
 
9 
33 
82,5 
82,5 
10% 
8,25 
Cukup 
Sehat 

B Manajemen Risiko 
R. Likuiditas (2 Pertanyaan) 
R. Kredit (3 Pertanyaan) 
R. Operasional (3 
Pertanyaan) 
R. Hukum (3 Pernyataan) 
R. Pemilik (4 pertanyaan) 
1. jumlah Nilai 
2. Persentase Rasio 
3. Nilai Kredit Maks 
4. Bobot 
5. Nilai Kredit Akhir 
6. Kriteria 

 
8 
11 
 
6 
8 
12 
45 
74,7 
74,7 
10% 
7,47 
Cukup 
Sehat 

 
8 
11 
 
12 
8 
16 
55 
91,3 
91,3 
10% 
9,13 
Sehat 

 
6 
10 
 
10 
7 
12 
45 
74,7 
74,7 
10% 
7,47 
Cukup 
Sehat 

 
8 
11 
 
6 
8 
13 
46 
76,36 
76,36 
10% 
7,63 
Cukup 
Sehat 

 
8 
11 
 
12 
11 
7 
46 
76,36 
76,36 
10% 
7,63 
Cukup 
Sehat 

 
8 
10 
 
12 
11 
16 
60 
100 
100 
10% 
10 
Sehat 

 
8 
10 
 
9 
8 
13 
48 
79,68 
79,68 
10% 
7,96 
Cukup 
Sehat 

C  1. Jumlah Nilai Kredit 
Manajemen 

2. jumlah Nilai 
Manajemen 

3. kesimpulan Penilaian 

15,72 
 
78 
Cukup 
Sehat 

19,13 
 
95 
Sehat 

15,47 
 
77 
Cukup 
Sehat 

16,13 
 
80 
Cukup 
Sehat 

15,88 
 
79 
Cukup 
Sehat 

20 
 
100 
Sehat 

16,21 
 
81 
Cukup 
Sehat 

Sumber : Data diolah 

 

4.1.3.4 Rentabilitas 

Rentabilitas menunjukkan kemampuan unit simpan pinjam 

memperoleh SHU dari pengelolaan kekayaannya. Dikalangan 

koperasi ada yang berpendapat bahwa koperasi tidak mengejar 

keuntungan, jadi SHU bukan merupakan tujuan pokok tetapi besar 
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kecilnya rentabilitas KUD mencerminkan keberhasilan atau 

kegagalan manajemen KUD dalam mengelola atau menanamkan 

dana yang tersedia pada aktiva produktif untuk memperoleh bunga 

atau penghasilan serta pengaturan pembiayaan yang harus 

dikeluarkan untuk menunjang operasional KUD yang 

bersangkutan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas KUD di 

Kabupaten Semarang didasarkan pada penilaian dua komponen 

rasio yaitu: 

1. Rasio laba sebelum pajak terhadap total aktiva atau ROA. 

2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau 

BOPO. 

Berikut adalah hasil penilaian faktor rentabilitas yang 

didasarkan pada rasio ROA dan BOPO : 

4.1.3.4 Likuiditas 

Dalam rasio ini dapat diketahui kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi setiap kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar 

yang dimiliki. Kondisi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam 

manilaii rasio ini pada suatu koperasi adalah suatu koperasi 

dibanding satu atau 100%. Hal ini berarti bahwa kewajiban lancar 

suatu koperasi ditanggung oleh suatu aktiva lancar. 

Penilaian terhadap faktor likuiditas bertujuan untuk 

mengukur kemampuan KUD di Kabupaten Semarang dalam 

memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. 
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Perhitungan dan penilaian faktor likuiditas didasarkan dua rasio 

yaitu : 

1. Rasio antara alat likuid yang dimiliki dengan hutang lancar yang 

ditanggung atau disebut dengan rasio likuiditas atau Cash 

Ratio. 

2. Rasio antara total kredit yang diberikan dengan dana yang diterima 

oleh koperasi yang disebut dengan LDR. 

Adapun perhitungan penilaian tingkat kesehatan untuk 

faktor likuiditas pada KUD di Kabupaten Semarang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat 

kesehatan pada KUD di Kabupaten Semarang sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen 
Nama 
KUD 

Faktor  Komponen  Rasio 
(%) 

Nk Murni Nk Limit Prediksi  
Kesehatan Komponen 

Bobot  Nk Limit x 
Bobot 

HAYATI Capital  
Asset  
 
Management 
 
Earning  
 
Liquidity 

CAR 
Rasio KAP  
Rasio PPAP 
Manajemen Umum 
Manajemen Risiko 
ROA 
BOPO 
CR 
LDR 

1,65 
0,40 

230,57 
 
 

0,99 
98.22 
0,16 

97,56 

17,54 
148,33 
230,57 

33 
45 

66,25 
22.25 
3,14 

69,76 

17,54 
100 
100 
33 
45 

66,25 
22,25 
3,14 

69,76 

Tidak Sehat  
Sehat  
 Sehat 

Cukup Sehat 
Cukup Sehat 
Kurang Sehat 
Tidak Sehat 
Tidak Sehat  
Cukup Sehat 

30% 
25% 
5% 

10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 

5,26 
25 
5 

3.3 
4.5 
3,31 
1,11 
0,16 
3,49 

Hasil Akhir Penilaian KUD (nilai gabungan) 51,13 
Predikat  Kurang  Sehat 

 
 

Tabel Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen 
Nama 
KUD 

Faktor  Komponen  Rasio 
(%) 

Nk Murni Nk Limit Prediksi  
Kesehatan Komponen 

Bobot  Nk Limit x 
Bobot 

KLEPU Capital  
Asset  
 
Management 
 
Earning  
 
Liquidity 

CAR 
Rasio KAP  
Rasio PPAP 
Manajemen Umum 
Manajemen Risiko 
ROA 
BOPO 
CR 
LDR 

7,42 
2,73 

232,28 
 
 

9,08 
56,28 
91,13 
92,57 

75,18 
132,80 
232,28 
40 
55 
605,64 
546.50 
1822,60 
89,72 

75,18 
100 
100 
40 
55 

100 
100 
100 

89,72 

Kurang Sehat  
 Sehat 
 Sehat 
Sehat  
Sehat  
Sehat  
Sehat  
 Sehat  
Sehat  

30% 
25% 
5% 

10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 

5,26 
25 
5 
4 

5.5 
5 
5 
5 
5 

Hasil Akhir Penilaian KUD (nilai gabungan) 64,76 
Predikat  Kurang Sehat 
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Tabel Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen 
Nama 
KUD 

Faktor  Komponen  Rasio 
(%) 

Nk Murni Nk Limit Prediksi  
Kesehatan Komponen 

Bobot  Nk Limit x 
Bobot 

BERINGIN Capital  
Asset  
 
Management 
 
Earning  
 
Liquidity 

CAR 
Rasio KAP  
Rasio PPAP 
Manajemen Umum 
Manajemen Risiko 
ROA 
BOPO 
CR 
LDR 

14,13 
1,37 

487,28 
 
 

10,11 
89.88 
14,90 
83,89 

100 
141,87 
487,28 
32 
45 
674,19 
126.50 
297,98 
124,44 

100 
100 
100 
32 
45 

100 
100 
100 
100 

Sehat  
Sehat  
Sehat  

Cukup Sehat 
Cukup Sehat  

Sehat  
Sehat  
 Sehat  
Sehat  

30% 
25% 
5% 

10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 

30 
25 
5 

3.2 
4.5 
5 
5 
5 
5 

Hasil Akhir Penilaian KUD (nilai gabungan) 87.7 
Predikat  Sehat  

 
 
 

Tabel Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen 
Nama KUD Faktor  Komponen  Rasio 

(%) 
Nk Murni Nk Limit Prediksi  

Kesehatan Komponen 
Bobot  Nk Limit x 

Bobot 
SEJAHTERA Capital  

Asset  
 
Management 
 
Earning  
 
Liquidity 

CAR 
Rasio KAP  
Rasio PPAP 
Manajemen Umum 
Manajemen Risiko 
ROA 
BOPO 
CR 
LDR 

66,82 
0 
~ 
 
 

3,44 
92.29 
47,28 
26,22 

100 
151 
~ 
34 
46 
229,33 
45.37 
945,61 
355,12 

100 
100 
~ 
34 
46 

100 
45.37 
100 
100 

Sehat  
Sehat  

- 
Cukup Sehat  
Cukup Sehat  

Sehat 
Sehat  
 Sehat  
Sehat  

30% 
25% 
5% 

10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 

30 
5 
~ 

3.4 
4.6 
5 

2.27 
5 
5 

Hasil Akhir Penilaian KUD (nilai gabungan) 60,27 
Predikat  Kurang Sehat  

 
 

 
Tabel Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen 

Nama KUD Faktor  Komponen  Rasio (%) Nk Murni Nk Limit Prediksi  
Kesehatan Komponen 

Bobot  Nk Limit x 
Bobot 

MARDI 
UTOMO 

Capital  
Asset  
 
Management 
 
Earning  
 
Liquidity 

CAR 
Rasio KAP  
Rasio PPAP 
Manajemen Umum 
Manajemen Risiko 
ROA 
BOPO 
CR 
LDR 

87,93 
1,03 

8119,01 
 
 

-0.59 
89.93 
100,42 
62,29 

100 
144,13 
8119,01 
33 
46 
-39.33 
125.87 
2008,50 
355,12 

100 
100 
100 
33 
46 

-39.33 
100 
100 
100 

Sehat  
Sehat  
 Sehat  

Cukup Sehat 
Cukup Sehat  
Tidak Sehat  

Sehat  
 Sehat 
Sehat  

30% 
25% 
5% 

10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 

30 
25 
5 

3.3 
4.6 

-1.97 
5 
5 
5 

Hasil Akhir Penilaian KUD (nilai gabungan) 80,93 
Predikat  Cukup  Sehat  

 
 
 

Tabel Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen 
Nama KUD Faktor  Komponen  Rasio (%) Nk Murni Nk Limit Prediksi  

Kesehatan Komponen 
Bobot  Nk Limit x 

Bobot 
MEKAR Capital  

Asset  
 
Management 
 
Earning  
 
Liquidity 

CAR 
Rasio KAP  
Rasio PPAP 
Manajemen Umum 
Manajemen Risiko 
ROA 
BOPO 
CR 
LDR 

52,61 
1.54 

2538,39 
 
 

2.19 
81.60 
109,89 
99,57 

100 
140,70 
2538,39 
40 
60 
146 
230 
2197,89 
61,72 

100 
100 
100 
40 
60 

100 
100 
100 

61,72 

Sehat  
Sehat  
Sehat  
Sehat  
Sehat  
Sehat  
Sehat  
Sehat 

Kurang Sehat 

30% 
25% 
5% 

10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 

30 
25 
5 
4 
6 
5 
5 
5 

3,09 
Hasil Akhir Penilaian KUD (nilai gabungan) 88,09 
Predikat  Sehat  
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Tabel Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen 
Nama KUD Faktor  Komponen  Rasio (%) Nk Murni Nk Limit Prediksi  

Kesehatan Komponen 
Bobot  Nk Limit x 

Bobot 
SIDO 
MAKMUR 

Capital  
Asset  
 
Management 
 
Earning  
 
Liquidity 

CAR 
Rasio KAP  
Rasio PPAP 
Manajemen Umum 
Manajemen Risiko 
ROA 
BOPO 
CR 
LDR 

5,68 
0,97 

402,44 
 
 

2.54 
70.72 
100,79 
88,26 

57,79 
144,53 
402,44 
33 
48 
169.33 
366 
2015,80 
106,96 

57,79 
100 
100 
33 
48 

100 
100 
100 
100 

Tidak Sehat  
Sehat  
 Sehat  

Cukup Sehat 
Cukup Sehat 

Sehat  
Sehat  
 Sehat  
Sehat  

30% 
25% 
5% 

10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 

17,34 
25 
5 

3.3 
4.8 
5 
5 
5 
5 

Hasil Akhir Penilaian KUD (nilai gabungan) 75,44 
Predikat  Cukup Sehat  

 
 

Rekap Hasil Akhir Tingkat Kesehatan Faktor dan Komponen KUD di Kabupaten Semarang 

No  Nama KUD Nilai Gabungan Predikat  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Hayati  

Klepu  

Beringin  

Sejahtera  

Mardi Utomo 

Mekar  

Sido Makmur 

Rata-rata  

51,13 

64,76 

87,7 

60,27 

80,93 

88,09 

75,44 

72,62 

Kurang  Sehat 

Kurang Sehat 

Sehat  

Kurang Sehat 

Cukup  Sehat  

Sehat  

Cukup Sehat  

Cukup Sehat 

 

Dari hasil akhir penilaian kesehatan KUD pada KUD di Kabupaten 

semarang untuk KUD hayati mempunyai jumlah nilai kredit sebesar 51.13, 

KUD Klepu 64.76, KUD Beringin 87.7, KUD Sejahtera 60.27, KUD Mardi 

Utomo 80.93, KUD Mekar 88.09, KUD Sido Makmur 75.44, meskipun 

demikian secara keseluruhan predikat golongan kesehatan pada KUD di 

Kabupaten Semarang tahun 2005 menunjukkan kondisi atau predikat cukup 

sehat. 

4.2 Analisis Data 

Kesehatan suatu koperasi merupakan kepentingan semua pihak, baik 

anggota, pengurus atau masyarakat sebagai pengguna jasa, serta Dewan 

Pengawas sangat dituntut ketegasannya dalam menciptakan koperasi yang 

sehat. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan melakukan analisis dari 
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segi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan 

likuiditas. 

4.2.1 Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi 

a. Analisis Permodalan 

Adapun perhitungan atas rasio modal atau faktor permodalan 

pada KUD di Kabupaten semarang dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 
Perhitungan Faktor Permodalan 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
No Nama KUD Rasio CAR Nilai Kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

Hayati  
Klepu 
Beringin 
Sejahtera 
Mardi Utomo 
Mekar 
Sido Makmur 
Rata-rata 

1,65 
7,42 

14,13 
66,82 
87,93 
52,61 
5,68 

33,77 

5,26 
22,55 

30 
30 
30 
30 

17,34 
23,59 

Tidak Sehat 
Kurang Sehat 

Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sehat 

Tidak Sehat 
Sehat 

    Sumber : Data diolah 

Dari hasil perhitungan faktor permodalan yang dapat dilihat pada  

tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa kondisi permodalan pada KUD di 

Kabupaten Semarang secara rata-rata dalam kategori sehat. Dimana 

predikat sehat jika rasio lebih dari 8%. Kondisi permodalan yang ada 

masih sangat memungkinkan untuk menutupi adanya kemungkinan 

kerugian atas operasional dan faktor penting dalam pengembangan usaha 

serta menutup kewajiban jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh jumlah 

ATMR dan jumlah modal yang dimiliki KUD hampir sebanding.  

b. Kualitas Aktiva Produktif 

1) Rasio Kualitas Aktiva Produktif  

Rasio kualitas aktiva produktif dihitung menggunakan rasio 

aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. 
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Karakteristik dari rasio KAP adalah semakin kecil angka rasio, 

berarti kualitas kredit semakin baik dengan maksimum rasio KAP 

yang digolongkan sehat menurut Bank Indonesia adalah sebesar 

10,35%. Adapun perhitungan rasio kualitas aktiva produktif pada 

KUD di kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 
Perhitungan Rasio Kualitas Aktiva Produktif 

Pada KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio KAP Nilai Kriteria 
KUD Hayati 0,40 25 Sehat 
KUD Klepu 2,73 25 Sehat 
KUD Beringin 1,37 25 Sehat 
KUD Sejahtera 0 25 Sehat 
KUD Mardi Utomo 1,03 25 Sehat 
KUD Mekar 1,54 25 Sehat 
KUD Sido Makmur 0,97 25 Sehat 

Rata-rata 1,15 25 Sehat 
         Sumber : data diolah 

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui kondisi rasio Kualitas 

Produktif secara rata-rata dalam kategori sehat dengan rata-rata nilai 

rasio sebesar 1,15% yang berarti KUD di Kabupaten Semarang 

memiliki kemampuan dalam mengatasi risiko usaha yang terkandung 

dalam komponen kredit yang diberikan. 

2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

Rasio PPAP ini dihitung berdasarkan perbandingan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. 

Penilaian PPAP bertujuan untuk mengukur pemenuhan PPAP yang 

telah dibentuk terhadap PPAWD sehubungan dengan adanya 

kewajiban koperasi untuk membentuk PPAP yang cukup guna 
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menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari penanaman aktiva 

produktif yang tidak dapat ditagih kembali. Karakteristik rasio ini 

adalah semakin besar angka rasio, berarti semakin baik. Standar 

minimum yang digolongkan ke dalam predikat sehat menurut Bank 

Indonesia minimal 81%. 

Adapun perhitungan atas Rasio Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif pada KUD di kabupaten Semarang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 
Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

Pada KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio PPAP Nilai Kriteria 
KUD Hayati 230,57 5 Sehat 
KUD Klepu 232,28 5 Sehat 
KUD Beringin 487,28 5 Sehat 
KUD Sejahtera ~ ~ ~ 
KUD Mardi U. 8119,01 5 Sehat 
KUD Mekar 2538,39 5 Sehat 
KUD Sido M. 402,44 5 Sehat 
Rata-rata 1715,71 4,28 Sehat 

Sumber : data diolah 
 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui secara 

keseluruhan KUD di Kabupaten Semarang berpredikat sehat dengan 

rata-rata rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebesar 

1715,71%. Hal ini berarti bahwa pembentukan cadangan risiko kredit 

pada KUD tersebut telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat 

digunakan untuk mengatasi risiko kemacetan atas kredit yang 

diberikan. 
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c. Analisis Manajemen 

Analisis dalam manajemen dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan yang berjumlah 25 terdiri dari 10 pertanyaan dalam 

bidang manajemen umum dan 15 pertanyaan dalam bidang 

manajemen risiko. Berikut ini adalah nilai hasil jawaban yang 

diberikan dalam penelitian di KUD di Kabupaten Semarang dengan 

mengacu kondisi pada tahun 2005. 

1) Manajemen umum 

Penilaian terhadap manajemen umum ini mencakup 10 

pernyataan yang meliputi aspek strategi/sasaran, struktur, sistem, dan 

kepemimpinan.  Berikut adalah hasil faktor manajemen umum pada 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 : 

Tabel 4.10 
Tingkat Kesehatan Manajemen Umum 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio Nilai Kredit Kriteria 

KUD Hayati 82,5 82,5 Cukup Sehat 
KUD Klepu 100 100 Sehat 
KUD Beringin 80 80 Cukup Sehat 
KUD Sejahtera 85 85 Cukup Sehat 
KUD Mardi U. 82,5 82,5 Cukup Sehat 
KUD Mekar 100 100 Sehat 
KUD Sido M. 82,5 82,5 Cukup Sehat 
Rata-rata 87,5 87,5 Sehat 

         Sumber : Data diolah 
 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa kondisi 

manajemen umum KUD di Kabupaten Semarang tergolong sehat. 

Hal ini terlihat dengan tidak adanya KUD yang tergolong tidak sehat. 
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Hal ini berarti KUD mampu dalam pengelolaan strategi/sasaran, 

struktur, sistem dan kepemimpinannya. 

2) Manajemen Risiko 

Penilaian manajemen risiko ini mencakup 15 

pernyataan/pertanyaan yang meliputi aspek risiko likuiditas, risiko 

kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan 

pengurus. Berikut hasil perhitungan tingkat kesehatan komponen 

manajemen risiko : 

Tabel 4.11 
Tingkat Kesehatan Manajemen Risiko 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio Nilai Kredit Kriteria 

KUD Hayati 74,7 74,7 Cukup Sehat 
KUD Klepu 91,3 91,3 Sehat 
KUD Beringin 74,7 74,7 Cukup Sehat 
KUD Sejahtera 76,36 76,36 Cukup Sehat 
KUD Mardi U. 76,36 76,36 Cukup Sehat 
KUD Mekar 100 100 Sehat 
KUD Sido M. 79,68 79,68 Cukup Sehat 
Rata-rata 81,87 81,87 Sehat 

         Sumber : Data diolah 
 

Tabel 4.11 di atas menunjukkan nilai kredit yang dimiliki 

KUD di Kabupaten Semarang cukup tinggi dengan predikat sehat 

dan cukup sehat. Hal ini menunjukkan bahwa KUD di Kabupaten 

Semarang mampu dalam pengelolaan manajemen risiko. 

d. Analisis Rentabilitas 

1) Rasio Laba terhadap Volume Usaha 

Rasio Return On Aset (ROA) ini mengukur kemampuan 

KUD untuk menghasilkan laba sebelum pajak dari total asset yang 
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dimilikinya. Karakteristik rasio ini adalah semakin besar nilai rasio 

ROA maka semakin baik usaha untuk menghasilkan laba sebelum 

pajak dalam hal ini SHU dan sebaliknya. Berikut adalah hasil 

penilaian faktor rentabilitas yang didasarkan pada rasio ROA : 

Tabel 4.12 
Perhitungan Rasio ROA 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio Nilai Kriteria 

KUD Hayati 0,99 3,31 Kurang Sehat 
KUD Klepu 9,08 5 Sehat 
KUD Beringin 10,11 5 Sehat 
KUD Sejahtera 3,44 5 Sehat 
KUD Mardi U. -0,59 -1,97 Tidak Sehat 
KUD Mekar 2,19 5 Sehat 
KUD Sido M. 2,54 5 Sehat 
Rata-rata 3,76 3,95 Sehat 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas satu KUD memiliki kondisi 

ROA yang tidak sehat yaitu Mardi Utomo dengan rasio sebesar –

0,59% dan KUD Hayati memperoleh predikat kurang sehat dengan 

rasio sebesar 0,99%, hal ini menunjukkan bahwa KUD tersebut 

belum mampu mengelola aktiva secara efisien sehingga tidak mampu 

memperoleh pendapatan untuk menutup biaya yang digunakan. 

2) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) ini di gunakan untuk mengukur tingkat dan distribusi biaya 

operasional KUD dalam menghasilkan pendapatan operasionalnya. 

Berikut ini adalah hasil dari penilain faktor rentabilitas yang 

didasarkan pada rasio BOPO. 
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Tabel 4.13 
Penilaian Faktor BOPO 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio Nilai Kriteria 

KUD Hayati 98,22 1,11 Tidak Sehat 
KUD Klepu 56,28 5 Sehat 
KUD Beringin 89,88 5 Sehat 
KUD Sejahtera 92,29 2,27 Sehat 
KUD Mardi U. 89,93 5 Sehat 
KUD Mekar 81,60 5 Sehat 
KUD Sido M. 70,72 5 Sehat 
Rata-rata 82,70 4,05 Sehat 

Sumber : Data diolah 
Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa ada satu 

KUD yang memiliki kondisi rasio BOPO yang tidak sehat yaitu 

KUD Hayati sebesar 98,22% hal ini berarti bahwa tingkat perputaran 

modal KUD tersebut masih rendah dimana KUD tersebut belum 

mampu mendapatkan penghasilan yang mampu menutup biaya yang 

ditanggung. Hal ini disebabkan biaya operasional yang ditanggung 

lebih besar dari pendapatan operasional sehingga mengalami 

kerugian. Namun dari rata-rata rasio BOPO sebesar 82,70% pada 

KUD di Kabupaten Semarang dalam kondisi sehat yang berarti 

secara keseluruhan KUD mempunyai tingkat dan distribusi biaya 

yang cukup efisien dalam menghasilkan pendapatan operasionalnya. 

e. Analisis Likuiditas 

1) Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi 

dalam membayar hutang lancarnya dengan menggunakan alat 

likuidnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk 

membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan 

cash assets yang dimilikinya. Adapun untuk perhitungannya dari 
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komponen yang berpengaruh pada besarnya rasio ini dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 
Perhitungan Cash Ratio 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio CR Nilai Kriteria 

KUD Hayati 0,16 0,16 Tidak  Sehat 
KUD Klepu 91,13 5 Sehat 
KUD Beringin 14,90 5 Sehat 
KUD Sejahtera 47,28 5 Sehat 
KUD Mardi U. 100,42 5 Sehat 
KUD Mekar 109,89 5 Sehat 
KUD Sido M. 100,79 5 Sehat 
Rata-rata 66,38 4,31 Sehat 

         Sumber : Data diolah 

Dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa hampir semua Cash 

Ratio KUD di Kabupaten Semarang dalam kondisi sehat. Hal ini 

menunjukkan bahwa KUD di Kabupaten Semarang mampu untuk 

membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan 

cash assets yang dimilikinya. Karakteristik rasio ini adalah semakin 

tinggi rasio semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Namun apabila 

Cash Ratio sangat tinggi menjadi kurang efisien, terutama jika kas 

yang disiapkan terlalu besar karena akan menjadikan koperasi kurang 

produktif. Cash Ratio yang digolongkan sehat adalah jika rasio yang 

dimiliki minimal 4,05%. 

2) Rasio Kredit terhadap Dana yang diterima 

Loan to deposit ratio adalah rasio antara sejumlah kredit 

yang diberikan koperasi dengan dana yang diterima koperasi. Rasio 

ini menyatakan seberapa jauh kemampuan koperasi dalam membayar 
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kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Adapun perhitungan komponen yang mempengaruhi besarnya rasio 

ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.15 
Perhitungan Loan to Deposit ratio 

KUD di Kabupaten Semarang Tahun 2005 
Nama KUD Rasio LDR Nilai Kriteria 

KUD Hayati 97,56 3,49 Cukup  Sehat 
KUD Klepu 92,57 4,49 Sehat 
KUD Beringin 83,89 5 Sehat 
KUD Sejahtera 26,22 5 Sehat 
KUD Mardi U. 62,29 5 Sehat 
KUD Mekar 99,57 3,09 Kurang Sehat 
KUD Sido M. 88,26 5 Sehat 
Rata-rata 78,62 4,44 Sehat 

        Sumber : Data diolah 

Tingkat LDR yang ditunjukkan pada tabel 4.15 

mengindikasikan bahwa mayoritas KUD di Kabupaten Semarang 

memiliki kemampuan yang cukup dalam membayar kembali 

kewajibannya kepada para deposan. 

4.3 Pembahasan 

a) Faktor Permodalan 

Pada sisi permodalan pada KUD di Kabupaten Semarang secara  

keseluruhan dalam kategori sehat dengan rata-rata 33.37, namun masih 

terdapat dua KUD yang berpredikat tidak sehat dan satu KUD berpredikat 

kurang sehat yaitu KUD Hayati dengan rasio sebesar 1.65, KUD Klepu 

dengan rasio sebesar 7.42, KUD Sido Makmur dengan rasio sebesar 5.68, 

hai ini dikarenakan besarnya aktiva tertimbang menurut risiko tidak 
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diimbangi dengan besarnya jumlah modal yang dimiliki oleh KUD. 

Permasalahan yang dihadapi oleh KUD Hayati, KUD Klepu, KUD Sido 

Makmur mengindikasikan adanya ketidakmampuan manajemen dalam 

mengelola dana sehingga terjadi kekurangan modal. Lemahnya 

permodalan mengindikasikan kemungkinan adanya ketidakmampuan 

KUD ini untuk dapat menutup kemungkinan kerugian atas penanaman 

aktivanya yang mengandung risiko dan membawa KUD dalam kondisi 

insolvent. 

b) Faktor Kualitas aktiva Produktif 

Berdasarkan perhitungan dari faktor kualitas aktiva produktif  

terdapat satu KUD di Kabupaten Semarang yang memperoleh rasio 

kualitas aktiva produktif sebesar 0 yaitu KUD Sejahtera, hal ini 

dikarenakan total aktiva produktif yang diklasifikasikan sebesar 0 

sedangkan total aktiva produktifnya sebesar Rp. 35.789.694,00. Disisi lain 

jika dilihat nilai kredit yang di peroleh seluruh KUD di kabupaten 

Semarang semuanya melebihi batas maksimum 100 angka kredit.   Pada 

tabel 4.3 dapat dilihat masing-masing KUD memperoleh 148,33; 132,80; 

141,87; 151; 144,13; 140,70; 144,53. kondisi semacam ini menunjukkan 

kurangnya kehati-hatian manajemen dalam menganalisis penyaluran kredit 

akan berakibat buruk pada kualitas aktiva produktif. Di mana kualitas 

aktiva produktif yang rendah akan menyulitkan KUD tersebut dalam 

menangani risiko usaha yang terkandung dalam komponen kredit yang 
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diberikan apabila nasabah gagal dalam mengembalikan sebagian atau 

seluruh kredit yang diterima dari KUD. 

Pada rasio cadangan dengan aktiva produktif yang 

diklasifikasikan pada KUD di Kabupaten Semarang semuanya berpredikat 

sehat hal ini berarti bahwa pembentukan cadangan risiko kredit pada KUD 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan untuk 

mengatasi risiko kemacetan atas kredit yang diberikan.  Dari tabel 

diatas juga dapat diketahui terdapat satu KUD yang memperoleh rasio 

sebesar ~ (tak terhingga) yaitu KUD Sejahtera, hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada aktiva produktif yang tergolong dalam kategori kurang 

lancar, diragukan, dan macet. 

c) Faktor Manajemen 

Penilaian faktor manajemen terdiri dari dua komponen penilaian 

yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Dalam penilaian yang 

dilakukan kondisi manajemen secara umum termasuk dalam kategori sehat. 

Dari sisi manajemen umum pada KUD di Kabupaten Semarang 

termasuk dalam kategori sehat akan tetapi untuk KUD yang berpredikat 

cukup sehat hal ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan yang dinilai 

sangat penting bagi pengawas intern yaitu jabatan Satuan Pengawas Intern 

(SPI). Dalam manajemen sistem, seringkali sistem yang dipakai dalam 

prosedur pemberian kredit dilanggar dan tidak sesuai dengan prosedur 

tertulis. Dalam pencatatan transaksi juga masih belum sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dengan alasan minimnya Sumber Daya 
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Manusia yang benar-benar menguasai akuntansi. Dalam manajemen 

kepemimpinan beberapa KUD masih lambat dalam melakukan langkah-

langkah perbaikan untuk menanganai permasalahan yang dihadapi. Jika 

kondisi semacam ini terus dibiarkan maka manajemen kondisi KUD tersebut 

sangatlah tidak bagus, perlu adanya perbaikan-perbaikan guna 

menanggulangi masalah yang dihadapi. 

Sedangkan dari segi manajemen risiko secara keseluruhan 

menunjukkan kondisi sehat, namun masih ada yang perlu mendapat 

perhatian khusus terhadap pengelolaan risiko kredit karena terkait dengan 

kredit yang disalurkan pada masyarakat yang mungkin timbul risiko tinggi 

dikemudian hari jika manajemen tidak menggunkan prinsip kehati-hatian 

dalam penyalurannya. Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam 

manajemen risiko kredit adalah koperasi harus melakukan analisis terhadap 

kemempuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya sebelum kredit 

akan dicairkan. Semakin meningkatnya kredit bermasalah yang terjadi 

merupakan salah satu indikasi bahwa manajemen kurang tepat dalam 

melakukan analisis kemampuan debitur untuk mengembalikan kewajibannya 

(repatment capacity). Hal ini juga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan 

pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan 

debitur dalam memenuhi kewajibannya.   

d) Faktor Rentabilitas 

Dari segi rentabilitas terdapat satu KUD yang tidak mampu 

mendapatkan nilai kredit limit yaitu KUD Mardi Utomo, hal ini dikarenakan 
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nilai kredit yang didapat adalah minus, hal ini menunjukkan bahwa KUD 

tersebut belum mampu untuk menghasilkan laba atau keuntungan pada 

periode yang bersangkutan melalui pengelolaan asset yang dimilikinya. 

Dilain pihak terdapat KUD yang memperoleh Nk murni melebihi Nk limit 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 100 angka kredit, yaitu 

KUD Klepu, KUD Beringin, KUD Sejahtera, KUD Mekar, dan KUD Sido 

Makmur masing-masing sebesar 605,33; 674; 229,33; 146; 169,33 hal ini 

disebabkan oleh SHU sebelum pajak yang dihasilkan oleh KUD tersebut 

lebih kecil dari total asset yang dimiliki oleh KUD tersebut. Untuk itu 

pengelolaan asset yang dimiliki KUD tersebut perlu ditingkatkan agar SHU 

yang dihasilkan menjadi lebih besar dan bisa mencapai Nk limit yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 100 angka kredit serta 

diharapkan tidak melebihi dari Nk limit tersebut. 

Pada rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional ada 

beberapa KUD yang tidak bisa memcapai Nilai Kredit Limit 100 yaitu KUD 

Hayati, KUD Sejahtera. Hal ini dikarenakan nilai kredit murni yang mereka 

dapat sangatlah kecil, kondisi semacam ini disebabkan oleh tingkat 

perputaran modal KUD tersebut masih rendah dimana KUD tersebut belum 

mampu mendapatkan penghasilan yang mampu menutup biaya yang 

ditanggung. Hal ini disebabkan beban operasional yang ditanggung lebih 

besar dari pendapatan operasional sehingga mengalami kerugian. Namum 

dilain pihak terdapat KUD yang Nk murninya melebihi Nk limit yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 100 angka kredit yaitu, KUD Klepu, 
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KUD Beringin, KUD Mardi Utomo, KUD Mekar, dan KUD Sido Makmur 

hal ini disebabkan oleh pendapatan operasional yang diperoleh KUD 

tersebut jauh lebih besar dari beban operasional, kondisi semacam ini 

menunjukkan bahwa KUD tersebut belum optimal dalam menggunakan 

beban operasionalnya. Semakin tinggi rasio diatas semakin rendah SHU 

yang dihasilkan koperasi tersebut.   

e) Faktor Likuiditas 

Penilaian faktor likuiditas pada rasio alat likuid terhadap hutang 

lancar Dari tujuh KUD di Kabupaten Semarang, hanya satu KUD yang 

berpredikat tidak sehat yaitu KUD Hayati dengan rasio 0,16%. Masalah 

yang dihadapi KUD ini adalah rendahnya alat likuid yang dimiliki serta 

tingginya hutang lancar juga menjadi masalah likuiditas KUD ini (tabel 

4.14), di mana hutang lancar mengindikasikan bahwa koperasi harus dapat 

dengan segera membayar hutang yang sewaktu-waktu ditagih. 

Pada rasio kredit terhadap dana yang diterima, dari KUD di 

Kabupaten Semarang yang berjumlah tujuh mayoritas berpredikat sehat 

kecuali KUD Hayati yang berpredikat cukup sehat dengan rasio 97,56% 

serta KUD Mekar berpredikat kurang sehat dengan rasio 99,57%. Masalah 

yang dihadapi oleh KUD yang tidak berpredikat sehat pada rasio ini adalah 

ketidakmampuan mereka dalam menjaga likuiditasnya. Hal ini ditunjukkan 

dengan besarnya kredit yang diberikan oleh koperasi yang tidak sebanding 

dengan besarnya dana yang diterima oleh KUD tersebut. Akibatnya KUD 
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tersebut mengalami kesulitan dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan oleh deposan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kesehatan pada Koperasi 

Unit Desa di Kabupaten Semarang secara keseluruhan berada pada kondisi 

cukup sehat. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Semarang cukup mampu dalam pengelolaan baik secara manajerial maupun 

operasional. Tingkat kesehatan KUD tersebut tidak terlepas dari kondisi 

tingkat kesehatan tiap faktor maupun komponen yang dinilai yaitu 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dn likuiditas. 

Kondisi tiap faktor maupun komponen yang dinilai ini akan mempengaruhi 

bagaimana kondisi tingkat kesehatan secara keseluruhan dari KUD di 

Kabupaten Semarang.  

Analisis tingkat kesehatan KUD tersebut terkait dengan kondisi 

kesehatan tiap komponen yang dinilai sebagai berikut: 

1. Permodalan  

Kondisi permodalan pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten 

Semarang dalam kondisi sehat. Hal ini menunjukkan posisi modal yang 

kuat dari KUD untuk menutup kemungkinan adanya kerugian yang akan 

timbul dan serta dapat melindungi kepentingan anggotanya. 
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2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap komponen KAP, secara 

keseluruhan faktor KAP di Kabupaten Semarang menunjukkan kondisi 

yang sehat, hal ini menunjukkan bahwa KUD di Kabupaten Semarang 

mampu untuk mengatasi risiko usaha yang terkandung pada komponen 

kredit yang diberikan.  

3.  Manajemen 

Penilaian faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen 

manajemen umum dan manajemen risiko. Dari hasil perhitungan secara 

keseluruhan faktor manajemen dalam kondisi sehat . Hal ini berarti bahwa 

manajemen mampu mengelola manajerialnya dengan baik.  

4.   Rentabilitas 

Faktor rentabilitas ini dinilai dari dua rasio yaitu rasio ROA dan rasio 

BOPO, hasil dari perhitungan secara keseluruhan menunjukkan kondisi 

sehat. Hal ini menunjukkan bahwa KUD di Kabupaten Semarang memiliki 

tingkat efisiensi usaha yang baik untuk menghasilkan keuntungan/laba. 

5. Likuiditas  

Penilaian terhadap faktor likuiditas pada KUD di Kabupaten Semarang 

secara keseluruhan dalam kategori sehat, hal ini menunjukkan KUD di 

Kabupaten Semarang mampu memanfaatkan dana yang diterima dari 

pihak ketiga dengan baik, namun disisi lian KUD di Kabupaten Semarang 

mamiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera 

dipenuhi dan dapat membeyar kembali semua deposannya.  
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5.1 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, tingkat kesehatan KUD di Kabupaten 

Semarang manunjukkan kondisi cukup sehat. Kondisi ini perlu ditingkatkan 

agar menjadi sehat yaitu dengan melakukan pembinaan sumber daya manusia 

yang terpadu dan berkualitas, sehingga dapat mengelola KUD dengan baik. 

Pembinaan ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk mengikuti kursus, seminar atau pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan. 

1. Berkaitan dengan kondisi permodalan Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Semarang yang memperoleh Nk murni melebihi Nk limit sebesar 100 

angka kredit yang dapat menyebabkan modal yang “menganggur”. 

Kondisi ini dapat ditanggulangi dengan lebih memperbanyak memberikan 

kredit kepada anggotanya, sehingga koperasi tersebut mampu untuk 

memperoleh memanfaatkan kesempatan yang baik untuk memiliki asset 

yang lebih menguntungkan. 

2. Sehubungan dengan kondisi komponen KAP  dalam kategori sehat, namun 

dalam perolehan Nk murni yang melebihi Nk limit sebesar 100 angka 

kredit KUD hendaknya meningkatkan pelaksanaan analisis terhadap 

kreditur baru dan melakukan serangkaian usaha dalam rangka 

penanggulangan kredit yang tidak lancar seperti pembentukan tim 

pemantau dan penagihan kredit, sehingga kredit yang terkategori tidak 

lancar dapat dikurangi.  
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3. Pada faktor manajemen KUD di Kabupaten Semarang masih dalam 

keadaan cukup baik, hendaknya meningkatkan pengelolaan terhadap 

komponen manajerial maupun operasional. Kondisi ini dapat 

ditanggulangi dengan lebih sungguh-sungguh dalam melakukan 

pengelolaan manajemen. Pada manajemen umum, seharusnya beberapa 

KUD dapat menempatkan orang-orang yang sesuai untuk menduduki 

jabatan dalam Dewan Pengawas. KUD di Kabupaten Semarang juga 

seharusnya tidak memberikan keringanan apapun dalam dalam pemberian 

kredit. Sebelum prosedur belum dapat terpenuhi oleh calon peminjam, 

KUD unit simpan pinjam tidak boleh tergesa-gesa dalam menyetujui 

pmberian kredit. Hal ini terkait dengan manajemen risiko di mana prinsip 

kehati-hatian harus selalu diterapkan. Setelah kredit diberikan, KUD harus 

berupaya selalu memantau terhadap penggunaan kredit. 

4. Berkaitan dengan kondisi rentabilitas KUD di Kabupaten Semarang  

kategori  sehat, namum Nk murni yang di capai melebihi Nk limit yang 

ditentukan yaitu sebesar 100 angka kredit, hendaknya kondisi semacam ini 

perlu diperhatikan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan 

manajemen usaha untuk memperoleh laba. Misalnya alokasi yang tepat 

dalam menanamkan dana yang tersedia pada aktiva produktif, perlu 

adanya pengawasan terhadap kredit yang diberikan pada anggota dan 

penagihan kredit tersebut. 

5. Likuiditas KUD menunjukkan kondisi yang sehat. Kondisi ini perlu 

dipertahankan yaitu dengan pengendalian likuiditas koperasi yang 
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dilakukan setiap hari berupa penjagaan agar semua alat likuid yang dapat 

dikuasai oleh koperasi (kas, penanaman pada koperasi lain) dapat 

dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan darai nasabah atau 

masyarakat yang datang setiap saat atau sewaktu-waktu. 
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