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Organisasi koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan 
mensejahterakan anggota pada khususnya dan meningkatkan perekonomian 
masyarakat umum. Hal ini menunjukan bahwa organisasi koperasi adalah 
organisasi ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, yang rasional dan 
modern, yang perlu dikelola secara profesional. Perkembangan koperasi di 
Indonesia dinilai masih sangat lemah dan rapuh kalaupun usahanya 
berkembang, hal ini karena dukungan dengan fasilitas dan bantuan pemerintah. 
Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk melakukan restrukturisasi dan 
reorientasi terhadap gerakan koperasi, agar dapat tampil dengan kinerja yang 
lebih sesuai dengan misi dan tujuan pokoknya, perlu segera dilakukan. Salah 
satunya  meningkatkan kinerja keuangan bagi koperasi, yang merupakan 
lembaga ekonomi yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya 
dan meningkatkan perekonomian masyarakat umum.  Sedangkan permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah standar kinerja keuangan dari 
Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM dapat diberlakukan pada Pusat Koperasi 
Unit Desa Mina Baruna Jawa Tengah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pusat Koperasi Unit Desa Mina 
Baruna Jawa Tengah. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Asset Turn 
Over,Profit Margin On Sales, Return On Invesment, Rentabilitas Modal Sendiri, 
Net Asset, SHU,  Laba Bersih, Cash Ratio, Acid Test Ratio, Likuiditas, 
Solvabilitas dan Average Collection. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisa deskriptif dengan pendekatan Moving average ( rata-rata 
bergerak). 

Dari hasil perbandingan rasio kinerja keuangan PUSKUD Mina Baruna 
Jawa Tengah untuk tahun 1999 sampai dengan 2003 dengan standart kinerja 
keuangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM dapat 
diketahui bahwa terdapat 4 (empat) rasio yang sesuai atau memenuhi standart 
yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM yaitu Profit Margin 
On Sales, Cash Ratio, Acid Test Ratio dan Likuiditas sedangkan 7 (tujuh) rasio 
tidak sesuai atau memenuhi standart yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan 
Koperasi dan UKM yaitu Asset Turn Over, Return On Invesment, Rentabilitas 
Modal Sendiri, Net Asset, SHU,  Laba Bersih Solvabilitas dan Average 
Collection. 

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian adalah 
PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah hendaknya dapat lebih meningkatkan hasil 
penjualan dari perdagangan umum agar laba (SHU) dapat lebih optimal, 
besarnya dana likuiditas yang dimiliki PUSKUD saat ini perlu dikurangi agar 
dapat dialihkan atau dimanfaatkan untuk membiayai pos – pos lain seperti 



perdagangan dan jasa, produksi atau kesejahteraan karyawan sehingga modal 
yang ada dapat lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan bersih, pemisahan 
piutang secara lebih jelas Pemisahan dilakukan untuk piutang yang diperkirakan 
dapat tertagih dan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, sedangkan 
Saran secara umum yang dapat penulis berikan adalah perlunya peningkatan 
kinerja pengurus PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah agar laba (SHU) yang 
diperoleh dapat seoptimal mungkin dibandingkan dengan asset  yang dimiliki 
PUSKUD saat ini. Sehingga rasio keuangannya dapat lebih meningkat dan dapat 
mencapai standart yang ditetapkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM 
yang diikuti dengan peningkatan partisipasi anggota PUSKUD Mina Baruna 
Jawa Tengah. 


