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SARI 
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Koperasi sebagai badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan 
memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan 
efektifitas operasional, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, 
standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja yang 
dilakukan oleh koperasi dimaksudkan untuk menilai apakah usaha yang 
dijalankan dapat menjadikan koperasi untuk tumbuh dan berkembangnya 
sehingga dapat memajukan kesejahteraan anggota dan memperdayakan 
perekonomian. Kinerja KPRI Se-Kabupaten Kudus bila dilihat dari beberapa akun 
pada laporan keuangannya menunjukan nilai yang fluktuatif. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa kinerja pada koperasi tersebut mempunyai posisi yang 
tidak stabil. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana kinerja KPRI Se-Kabupaten Kudus pada Aspek Produktivitas. Tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja KPRI 
Se- Kabupaten Kudus bila diukur berdasarkan pedoman klasifikasi Koperasi pada 
Aspek Produktivitas ( Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 
06/Per/M.KUKM/V/2006). 

Variabel dalam penelitian ini adalah Rentabilitas modal sendiri, Return 
on asset, Asset turn over, Net profit margin, Current ratio, Total hutang terhadap 
aset. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Metode dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kuantitatif dengan rasio keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 
perhitungan rasio kinerja keuangan pada KPRI Se- Kabupaten Kudus tutup buku 
2008 berdasarkan standar  Per. Men. No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 adalah 
rentabilitas modal sendiri dan return on asset dalam kategori baik dimana 
mempunyai nilai rata-rata 15% dan 7%. Sedangkan pada total hutang terhadap 
aset kinerja KPRI Se- Kabupaten Kudus dalam kategori sangat baik dimana 
mempunyai nilai rata-rata 32% berdasarkan standar yang digunakan. Berbeda 
dengan hasil-hasil diatas kinerja KPRI Se- Kabupaten Kudus pada asset turn over 
dalam kategori tidak baik karena berada dibawah standar yang digunakan dengan 
nilai rata-rata 0.8 kali. 

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan rasio keuangan, hendaknya KPRI Se-Kabupaten Kudus 
untuk lebih mengoptimalkan penggunaan aset untuk menjalankan usahanya 
dengan melakukan restrukturisasi aktiva-aktiva agar aktiva yang kurang produktif 
menjadi aktiva yang produktif. Untuk meningkatkan rasio asset turn over dengan 
menambah penjualan tingkat tertentu serta mengevaluasi strategi pemasaranya. 




