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ABSTRAK 

Rizqia Larasati, Evaluasi Kinerja Keuangan Beragam pada Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia “Pamungkas” Kabupaten Pemalang Periode 2003-2005 
Pemalang. Akuntansi D3 Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 
2007 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Beragam 

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 
beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan 
tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asaz kekeluargaan. Seperti 
halnya usaha-usaha lain koperasi juga tidak luput dari permasalahan-
permasalahan yang dihadapi, misalnya dikatakan bahwa koperasi tidak liquid atau 
kurang efektif harus disertai dengan bukti-bukti yaitu berdasarkan alat-alat atau 
teknik-teknik pembuktian tertentu, seperti dengan current ratio, quick ratio dan 
analisis yang lain. Hal itu tentunya perlu alasan-alasan mengapa bisa dikatakan 
demikian, misalnya ketidakefektifan itu disebabkan karena masalah modal kerja 
koperasi, jumlah kas yang terlalu sedikit, terlalu banyaknya persediaan , jumlah 
pesanan yang cenderung menurun. Dari alasan-alasan tersebut dapatlah dikenali 
sebab mana yang menonjol yang paling mempengaruhi masalah ketidakefektifan 
koperasi 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan 
beragam pada KPRI Pamungkas Pemalang periode 2003-2005, tujuan yang 
hendak dicapai adalah ingin mengetahui kinerja keuangan beragam pada KPRI 
Pamungkas Pemalang periode 2003-2005. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Lokasi 
penelitian pada KPRI Pamungkas kabupaten Pemalang di Jl Surohadikusumo 
Pemalang, obyek penelitian adalah kinerja keuangan beragam pada KPRI 
Pamungkas Pemalang periode 2003-2005. pemelitian ini dilakukan dengan 
metode dokumentasi dan wawancara. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat likuiditas KPRI Pamungkas 
Pemalang dari tahun 2003-2005 rata-ratanya berturut-turut dengan Current Ratio, 
Quick Ratio, dan Cash Ratio adalah 389,18%; 360,72; 79,88. dimana hasil 
tersebut dinilai sangat baik. Tingkat solvabilitas dari tahun 2003-2005 rata-ratanya 
sebesar 374,90% yang dinilai sangat solvabel. Tingkat rentabilitas dari tahun 
2003-2005 rata-ratanya sebesar 6,27% dinilai kurang efisien karena dibawah 
standart. untuk razsio aktivitas perputaran yang terjadi dalam setiap tahunnya 
dinilai sudah baik. Untuk Laporan Arus Kas dari tahun 2003-2005 berturut-turut 
saldo kas akhir tahunnya adalah Rp 2.262.420.008,40; Rp 2.702.676.234,51; dan 
Rp 3.199.637.817,00. untuk Laporan Perubahan Modal dari tahun 2003-2005 
berturut-turut kekayaan bersihnya sebesar Rp 1.366.089.006,51; Rp 
1.518.974.661,49; dan Rp 1.702.144.744,41 yang dinilai cukup baik. 

Dari hasil analisis tingkat Likuiditas dan solvabilitas dinilai sudah sangat 
baik karena berada diatas standart yang telah ditetapakn Departement Koperasi, 
sedangkan untuk tingkat rentabilitas masih dibawah standart jadi dinailia tidak 
efisien dan untuk Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal dinilai sudah 



 

xiv 

cukup baik. Adapun saran untuk KPRI Pamungkas Pemalang adalah KPRI 
Pamungkas Pemalang terus meningkatkan efisiensi modal kerjanya, agar KPRI 
Pamungkas Pemalang tetap bisa mengendalikan aktiva lancarnya agar tidak 
menjadi berlebihan., KPRI Pamungkas Pemalang agar menekan angka piutang 
yang terlalu besar baik kepada anggota ataupun non anggota, KPRI Pamungkas 
Pemalang agar lebih meningkatkan tingkat rentabilitasnya dengan cara adanya 
peningkatan atau pengoptimalan asset yang dimiliki koperasi untuk meningkatkan 
hasil usahanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan 

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asaz kekeluargaan ( pasal 3 ). 

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau 

badan-badan yang memberikan kebebasan mesuk dan keluar sebagai anggota 

dengan kerjasama secara kekeluargaan untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani 

para anggotanya (Arifinal, Chaniago, dkk, 1973: 1). 

Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahtaraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya ikut serta membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan 

makmur berlandaskan pencasila dan UUD 1945. Meskipun tujuan koperasi 

meningkatkan kesejahteraan rakyat koperasi tetap bertujuan mencari laba dalam 

menjalankan usahanya. Dari kegiatan usahanya, koperasi akan menghasilkan 

laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan selama 

satu periode tertentu. Untuk menilai posisi keuangan tersebut diperlukan suatu 

analisis, dari hasil analisis dapat diketahui kesehatan koperasi dan perkembangan 

usahanya. Selain itu pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil 

keputusan yang tepat. Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja 
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keuangan koperasi diantaranya analisis likuiditas, analisis rentabilitas, analisis 

solvabilitas dan analisis aktivitas. 

Koperasi di Indonesia secara praktis memiliki kedudukan dan peranan 

yang khusus secara konstitusional ditempatkan sebagai bentuk badan usaha yang 

berasas kekeluargaan, namun dalam kenyataanya dijumpai adanya sikap sebagian 

masyarakat yang masih meragukan kemampuan koperasi bersaing dengan badan 

usaha lainnya. Terlepas dari sikap sebagian masyarakat tersebut koperasi dituntut 

untuk mempu berperan dalam perekonomian nasional dimana koperasi merupakan 

saluran untuk memupuk dan pengarahan golongn ekonomi lemah atau menengah 

agar mereka benar-benar untuk ikut aktif dalam proses pembagunan. 

Agar koperasi dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota 

dan masyarakat serta menjaga kelangsungan usahanya, dituntut ketrampilan dan 

kreatifitas pimpinan dalam mengelola usahanya. Pendapatan yang diperoleh 

koperasi harus diupayakan secara efisien sehaingga dapat menghasilkan laba yang 

dioptimal serta memberikan manfaat bagi anggotanya. 

Besar kecil lapangan usaha koperasi tergantung pada besar kecil modal 

yang dihimpun, baik dari anggota maupun bukan anggota. Faktor modal dalam 

usuha koperasi merupakan salah satu alat yang turut menentukan majunya suatu 

koperasi, alat-alat yang dimaksud disini termasuk uang, jasa dan lain-lain. Modal 

koperasi berasal dari anggota, bukan anggota, pemerintah, bank umum,bank 

koperasi dan bank lain, dan hasil usaha itu sendiri. Penggunaan modal koperasi 

hendaknya diperhitungkan secara produktif dan dapat membawa hasil bagi 

koperasi. 
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Seperti halnya usaha-usaha lain koperasi juga tidak luput dari 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, misalnya dikatakan bahwa koperasi 

tidak liquid atau kurang efektif harus disertai dengan bukti-bukti yaitu 

berdasarkan alat-alat atau teknik-teknik pembuktian tertentu, seperti dengan 

current ratio, quick ratio dan analisis yang lain. Hal itu tentunya perlu alasan-

alasan mengapa bisa dikatakan demikian, misalnya ketidakefektifan itu 

disebabkan karena masalah modal kerja koperasi, jumlah kas yang terlalu sedikit, 

terlalu banyaknya persediaan , jumlah pesanan yang cenderung menurun. Dari 

alasan-alasan tersebut dapatlah dikenali sebab mana yang menonjol yang paling 

mempengaruhi masalah ketidakefektifan koperasi. 

Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk melihat kualitas koperasi 

ditinjau dari kinerja keuangannya dalam suatu periode tertentu adalah denngan 

menggunakan prinsip pengukuran kinerja keuangan dan standar penilaian yang 

diterapkan oleh kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dengan 

mengetahui kinerja keuangannya kita dapat menilai kesehatan atau kondisi 

koperasi. 

Untuk melihat keberhasilan KPRI Pamungkas dalam pemanfaatan sumber 

dayanya, ukuran kriteria tunggal yang hanya membahas tentang rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas dinilai kurang lengkap untuk mengetahui 

kinerja keuangan, untuk itu penulis menggunakan ukuran kriteria beragam yang 

didalamnya akan membahas selain ketiga rasio tersebut juga membahas tentang 

rasio aktivitas, laporan arus kas dan laporan perubahan modal.  
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Untuk itu penulis mengambil judul  “ EVALUASI KINERJA KEUANGAN 

BERAGAM PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 

PAMUNGKAS KABUPATEN PEMALANG PERIODE 2003-2005” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah : bagiamana kinerja keuangan baragam pada KPRI 

Pamungkas Kabupen Pemalang pada periode  2003-2005? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis ingin 

megetahui bagaimana kinerja keuangan beragam pada KPRI Pamungkas 

Kabupaten Pemalang pada periode 2003-2005? 

Adapun manfaat yang ingin penulis ambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan dan penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah. 

2. Bagi Koperasi 

Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan koperasi. 

3. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Dapat menambah bahan referensi dan informasi bacaan khususnya 

yang akan menyusun tugas akhir. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:570) Kinerja Keuangan 

adalah sesuatun yang dicapai, presatasi yang diperlihatkan atau kinerja  maupun 

kemampuan kerja. 

Dalam menjalankan kegiatan koperasi, setiap koperasi berusaha untuk 

mencapai tujuannya yaitu memakmurkan dan mensejahterakan anggotanya. 

Berhasil atau tidaknya sebuah koperasi dapat dilihat dari kondisi koperasi. 

Analisis keuangan koperasi merupakan proses yang bertujuan menentukan 

ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan koperasi 

berdasarkan yang data. Tujuan utama analisis kinerja keuangan adalah untuk 

memperoleh pandangan yang lebih baik tentang masalah operasional dan 

wewenang yang dihadapi koperasi. 

Menurut Suad Husnan (1997:44), pengertian kinerja keuangan merupakan 

hasil dari banyak keputusan keuangan individual yang dibuat secara terus menerus 

pada suatu lembaga untuk industri. Analisis kinerja keuangan yang dilakukan 

organisasi koperasi dilakukan dalam Penyusunan laporan finansial yang terdiri 

dari laporan keuangan neraca dan laporan SHU serta laporan penambahan modal 

yang dibuat secara berkala atau periodic untuk maksud dan tujuan analisis 

terhadap kinerja keuangan koperasi.   
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2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan ( Munawir, 

1992 : 31). 

Laporan keuangan adalah suatu alat dimana informasi 

dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang pada 

akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan 

secara periodik kepada para pemakainya. 

Laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan rugi laba serta 

segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya 

antara lain laporan sumber dan penggunaan dana (IAI, 1974: 11) 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan. 

Penjelasan dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984 

mengenai tujuan-tujuan laporan keuangan dibagi 2 yaitu: 

a. Tujuan Umum 

1) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu 

perusahaan. 

2) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu perusahaan 
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yang diambil dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka 

mempeoleh laba. 

3) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para 

pemakai laporan didalam mengestimasi potensi perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

4) Untuk memberikan informasi penting lain seperti informasi 

mengenai aktifitas pembelanjaan dan penanaman. 

5) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk 

kebutuhan pemakai laporan. 

b. Tujuan Kualitatif 

Laporan keuangan akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas 

berikut ini : 

1) Relevan 

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud 

penggunaanya. 

2) Dapat dimengerti 

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan 

dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan 

dengan batas pengertian para pemakai. 

3) Daya uji 

Informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur 

yang independen dengan menggunakan metode pengukuran 

yang sama. 
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4) Netral 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan 

tidak bergantung pada kebutuhan dan keinnginan pihak-pihak 

tertentu. 

5) Tepat waktu 

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat 

digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari 

tertundanya pengambilan keputusan tersebut. 

6) Daya banding 

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 

dari perusahaan yang sama maupun dengan laporan perusahaan 

yang lain pada periode yang sama. 

7) Lengkap 

Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data 

akuntansi keuangan yang dapat memenuhi secukupnya 6 tujuan 

kualitatif diatas (Zaki Baridwan, 1992: 4-6). 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan 

Sebelum menganalisis suatu laporan keuangan seorang penganalisis 

harus mempunyai pengertian tentang bentuk-bentuk maupun prinsip-

prinsip penyusunan laporan keuangan  

a. Neraca 
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Adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit 

usaha pada tanggal tertent keadaan keuangan ini ditunjukkan 

dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah 

kewajiban perusahaan yang disebut passive, dimana aktiva adalah 

investasi didalam perusahaan dan passive merupakan sumber-

sumber yang digunakan untuk investasi tersebut. Oleh karena itu, 

dapat dilihat dalam neraca bahwa jumlah aktiva akan sam besar 

dengan jumlah passive dimana pasiva itu terdiri dari 2 golongan 

kewajiban yaitu kewajiban kepada pihak luar yang disebut hutang 

dan kewajiban terhadap pemilik perusahaan yang disebut modal 

(Zaki Baridwan, 1992: 18) 

b. Laporan rugi laba 

Adalah laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatran dan 

biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu (Zaki 

Baridwan, 1992: 30). 

Prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut : 

1. bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari 

usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari 

barang atau servis yang dijual sehingga diperoleh laba koptor. 

2. bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang 

terdiri dari biaya. 

Perhitungan rugi laba perusahaan harus disusun sedemikian 

hingga dapat memberikan gambaran dari besarnya kegiatan 
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perusahaan dan hasil dari kegiatan itu. Kegiatan perusahaan 

paling jelas tercermin pada jumlah pendapatan kotor. 

Penyajiannya adalah sebagai berikut : 

1. harus memuat secara terperinci unsur-unsur dari hasil 

penjualan dan biaya. 

2. dapat disusun dalam bentuk urutan kebawah atau bentuk 

scntro. 

3. harus dipisahkan antara hasil penjualan dariusaha utama 

dengan hasil penjualan usaha lain-lain serta hasil luar biasa 

(IAI, 1974: 12). 

Laporan rugi laba adalah laporan yang menyajikan besarnya 

pendapatan dan beban selam periode akuntansi tertentu, dengan 

demikian akan terlihat besarnya laba atau rugi perusahaan pada 

periode akuntansi bersangkutan dengan membandingkan jumlah 

pendapatan dengan beban (Simangunson, 1999: 33).  

c. Laporan perubahan modal 

Laporan perubahan modal merupakan suatu daftar yang memuat 

perubahan pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Laporan ini dibuat pada akhir periode akuntansi. 

Bertambahnya modal disebabkan oleh 2 hal: 

1. Penambahan investasi atau penambahan modal yaitu adanya 

setoran dari pemilik ke p[erusahaan untuk menambah modal. 

2. Jimlah laba bersih yang diperoleh perusahaan. 
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Berkurangnya modal disebabkan oleh 2 hal: 

1. Pengambilan prive oleh pemilik 

2. Jumlah rugi yang diderita perusahaan. 

d. Laporan Keuangan Koperasi 

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang ayau badan-badan hukum koperasi 

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas 

asaz kekeluargaan ( pasal 3 ). Koperasi merupkan suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan 

yang memberikan kebebasan mesuk dan keluar sebagai anggota 

dengan kerjasama secara kekeluargaan untuk mempertinggi 

kesejahteaan jasmani para anggotanya (Arifinal, Chaniago, dkk,  

1973: 1). 

Menurut UU RI No 25 1992 tentang perkoperasian bab 1 

Pasal 1 yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi 

denan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

azaz kekeluargaan (Simangunson, 1999: 319). 

Pada prinsipnya akuntansi tidak berbeda dengan akuntansi 

perusahaan pada umumnya , hanya saja berbeda dalam perkiraan-

perkiraan tertentu, seperti untuk perkiraan modal, yaitu ada 

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana 
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cadangan dan hibah, sedang dalam perusahaan lain perkiraan ini 

tidak ada. Pada perusahaan umumnya disebut ” Saldo Laba” pada 

koperasi disebut ”Sisa Hasil Usaha” (A.O Simangunsong, 1999: 

320). 

 Akuntansi Koperasi : 

a. Akuntansi atas modal  

Jurnal umum untuk pencatatan simpana pokok dan wajib: 

Kas      xx 

Simpanan pokok                                      xx 

Simpanan wajib                                       xx 

b. Penjualan kepada anggota dan non anggota 

- penjualan tunai 

Kas     xx 

Penjualan kepada anggota/   xx 

non anggota                   

- penjualan kredit 

      Piutang                     xx 

Penjualan kepada anggota/  

non anggota                    xx                                       

c. Pembelian koperasi dari anggota dan non anggota 

Pembelian    xx 

   Kas/ hutang                                              xx 
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2.3 Analisis Kinerja Keuangan 

2.3.1 Tujuan Analisis Kinerja Keuangan 

a.  Menentukan rentabilitas dari perusahaan 

b. Menentukan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang 

Analisi kinerja keuangan perusahaan memerlukan 3 hal: 

a. Pemahaman yang baik terhadap laporan keuangan, meliputi 

proses penyusunan laporan keuangan. 

b. Pemahaman terhadap kondisi bisnis, industri dan ekonomi 

dimana perusahaan beroperasi. 

c. Strategi yang dijalankan perusahaan. 

Dalam analisis keuangan perusahaan, maka pemahaman yang yang 

konprehensif terhadap kondisi perusahaan dan lingkungan dimana 

perusahaan beroperasi menjadi relevan dan penting (Hesel Tangkilisan, 

2003: 1). 

Pimpinan perusahaan bertanggungjawab terhadap kinerja keuangan 

yang disusunnya, dimana tujuan penyusunan kinerja keuangan ini adalah 

untuk menunjukkan keadaan keuangan dan hasil kegiatan perusahaan 

dalam satu periode dan agar tujuan dapat dicapai haruslah dipilih metode-

metode dan prosedur-prosedur akuntansi yang paling sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan perusahaan. Selain itu kinerja keuangan suatu 

perusahaan seringkali dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya 

dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai agar 

laporan kinerja keuangan dapat dibandingkan dengan tahun tahun 
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sebelumnya, maka metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan 

dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ka 

tahun, sehingga bila terdapat perbedaan suatu pos dalam 2 periode, dapat 

segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan 

metode yang berbeda (Zaki Baridwan, 1992: 12). 

Neraca dan perhitungan rugi laba merupakan sumber informasi 

yang utama mengenai kegiatan atau maju mundurnya suatu perusahaan. 

Pihak-pihak yang terutama berkepintangan terhadap laporan keuangan 

tersebur ”Neraca dan perhitungan rugi laba” adalah: 

1. Kreditor, akan menekankan pada faktor likuiditas dari perusahaan. 

2. Penanam modal, akan melihat kemampuan dari perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

3. Manajemen, mempergunakannya sebagai alat untuk meninjau kembali   

apa yang berhasil dilakukan pada waktu yang lewat dan juga untuk 

membuat bahan rencana atau keputusan. 

Dalam menganalisis suatu laporan keuangan ada 2 hal yang harus 

dipertimbangkan: 

1. Bisa atau tidaknya laporan keuangan tersebut dipakai sebagai bahan 

penilaian. Audit oleh Akuntan Publik sangat penting artinya. 

2. faktor perkembangan perekonomian, misalnya: 

- Inflasi 

- Fluktuasi nilai tukar mata uang sendiri terhadap mata uang negara lain 

(Amin Widjaja, 1996: 137 ). 
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Tujuan tiap penganalisa pada umumnya adalah untuk mengetahui 

tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas dari perusahaan 

yang bersangkutan (Munawir, 1979: 69). 

2.3.2 Ukuran Kinerja Keuangan 

1)   Ukuran Kriteria Tunggal (Single Criterium) 

Adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran 

untuk menilai kinerja manajer. Jika kriteria tunggal digunakan untuk 

mengukur kinerja, orang akan cenderung memusatkan usahanya 

kepada kriteri tersebut saja, dengan akibat diabaikannya kriteria yang 

lain yang kemungkinan sama pentingnya dalam menentukkan sukses 

tidaknya perusahaan dan sebagainya. Ukuran kriteria tunggal 

membahas tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 

rentabilitas. 

2)   Ukuran Kriteria Beragam (Multiple Criterium) 

Ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran 

untuk menilai kinerja manajer. Ukuran ini merupakan cara untuk 

mengatasi kelemahan ktriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. 

Ukuran kriteria beragam berisi tentang rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas dan rasio rentabilitas yang ditambah denag rasio 

aktivitas, laporan arus kas dan lapotan perubahan modal. 

Penggunaan kriteria ini adalah agar manajer yang diukur 

kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. Sebagai 

contoh manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya dengan 
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berbagai kriteria seperti profitabilitas, pangsa pasar, produktivitas, 

penge mbangan karyawan, tanggung jawab masyarakat, dan 

keseimbangan antara sasaran jangka panjang dan jangka pendeknya. 

Karena dalam ukuran kriteria beragam tidak ditentukan bobot tiap-

tiap kinerja untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer yang 

diukur kinerjanya maka manajer akan cenderung mengerahkan 

usaha, perhatian dan sumber daya organisasinya kepada kegiatan 

yang menurut persepsinya menjanjikan perbaikan yang terbesar 

kinerjanya secara keseluruhan, jika menurut persepsi manajer divisi, 

manajer puncak menitik beratkan evaluasi kinerja manajer bawah 

terhadap profitabilitas dan pangsa pasar, maka seluruh usaha, 

perhatian dan sumber dayanya cenderung akan dikerahkan ke 

kegiatan yang akan menyebabkan kinerja ke tiga bidang tersebut 

menonjol. Tanpa ada penentuan bobot resmi tiap aspek kinerja yang 

dinilai di dalam menilai kinerja menyeluruh manajer, akan 

mendorong manajer yang diukur kinerjanya menggunakan 

pertimbangan dan persepsinya masing-masing di dalam memberikan 

bobot terhadap beragam kriteria yang didunakan untuk menilai 

kinerja. 

3) Ukuran Kriteria Gabungan (Composite Criteria) 

Adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam 

ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan 

menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. 
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Karena disadari bahwa beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan 

secara keseluruhan dibandingkan tujuan yang lain, beberapa 

perusahaan memberikan bobot angka tertentu kepada beragam kriteria 

kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer setelah 

memperhitungkan bobot beragam kriteia kinerja masing-masing 

(Mulyadi 1993: 435). 

 

2.4 Metode dan teknik analisis kinerja keuangan. 

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan sehingga dapat diketahui 

perubahan dari masing-masing pos tersebut bila dibandingkan dengan laporan dari 

beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu. Tujuannya untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti, penganalisa harus 

mengorganisisr, mengukur dan kemudian menganalisa dengan 

menginterpretasikan sehingga data ini menjadi lebih berarti. 

a. Metode analisa kinerja keuangan 

1) Analisa Horisontal 

Analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk 

beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya analisis ini disebut juga sebagai metode dinamis. 

2) Analisa Vertikal 

Adalah apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu 

periode atau satu saat, yaitu dengan memperbandingkan antara pos 
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yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan tersebut 

sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 

pada saat itu saja. Analisa ini disebut jaga metode analisa yang stratis 

karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja 

tanpa mengetahui perkembangannya. 

b.  Teknik analisa kinerja keuangan  

1) Analisa Perbandingan Laporan Keuangan 

Adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingan 

laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan: 

a.  Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b.  Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c.  Kenaikan atau penurunan dalam prosentase 

d.  Perbandingan yang dinyatakan dengan ratio. 

e.  Prosentase dari total. 

2) Trend 

Suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik bahkn 

turun. 

3) Commonsize Statement 

Suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang 

dihubungakan dengan jumlah penjualannya. 
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4) Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja. 

Suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta   penggunaan 

modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal 

kerja dalam periode tertentu. 

5) Analisa Sumber dan Penggunaan Kas. 

Suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya junlah uang 

kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas 

selama periode tertentu. 

6) Analisa Ratio  

Adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7) Analisa Perubahan Laba Kotor 

Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba 

kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau 

perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan 

untuk periode tersebut. 

8) Break-Even 

Adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus 

dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian, tetapi juga belum memproleh keuntungan (S 

Munawir 1979: 36). 
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2.5 Analisis Rasio 

Rasio dalam dan dari dirinya memiliki nilai informasi kecil jika mereka 

tidak dibandingkan dengan norma-norma semacam rasio rata-rata untuk industri 

dimana perusahaan beroperasi didalamnya atau nilai bagi perusahaan sam dalam 

bertahun-tahun sebelumnya (Hesel Tangkilisan, 2003: 237). 

2.5.1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

(Munawir, 1979: 31) 

Rasio likuiditas berguna untuk menganalisa dan menginterpretasikan 

posisi keuangan jangka pendek tetapi juga sangat membantu bagi 

manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan 

dalam perusahaan. 

Berikut ini rasio untuk menilai likuiditas suatu perusahaan: 

 1).   Current Ratio 

         Curren Ratio  =      Aktiva Lancar     x   100% 
        Hutang Lancar 
 

 2).   Quick Ratio 

  Quick Ratio   =      Aktiva Lancar – Persediaan   x   100% 
          Hutang Lancar 
 

3).   Cash Ratio 

    Cash Ratio     =      Kas dan Bank     x    100% 
            Hutang Lancar 
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2.5.2. Rasio Solvabilitas 

Adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya baik jangka panjang atau jangka pendek. 

Untuk mengukur tingkat solvabilitas digunakan beberapa rasio antara 

lain: 

a. Rasio Total Aktiva dengan Total Hutang 

 Total Aktiva   x  100% 
           Total Hutang 
 

b. Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva. 

Modal Sendiri   x  100% 
Total Aktiva 
 

c. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap. 

Modal Sendiri   x  100% 
Aktiva Tetap 
 

2.5.3. Rasio Rentabilitas 

Adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (S Munawir, 1979: 86). 

Cara-cara yang digunakan untuk penilaian Rentabilitas yaitu: 

a. Rentabilitas Modal Sendiri. 

       SHU           x  100% 
Modal Sendiri 

.  

b. Rentabilitas Ekonomis. 

       SHU           x  100% 
Total Aktiva 

 

 



22 

 

2.5.4. Rasio Aktivitas          

Rasio aktivitas juga disebut dengan rasio perputaran, digunakan untuk 

mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan memakai assetnya. 

Perhitungan rasio aktivitas: 

a. Tingkat Perputaran Dan Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang. 

- Perputaran Piutang =       Penjualan    
           Piutang Rata-rata 
 

b. Perubahan Simpanan Wajib, Simpanan Pokok, Simpanan    Wajib 

Anggota, dan Simpanan Bantu Modal. 

Perbandingan antara jumlah simpanan tersebut dari tahun      

pertama ke tahun berikutnya. 

c. Perubahan Jumlah Anggota dan Perubahan Unit Usaha 

Perubahan jumlah anggota dan unit usaha pada tahun pertama ke 

tahun berikutnya. 

 

2.6 Laporan Arus Kas 

Untuk mengetahui arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasional, 

kegiatan investasi, pembiayaan, guna mengetahui saldo kas akhir dalam satu 

periode. 

 

2.7 Laporan Perubahan Modal 

Untuk mengetahui saldo kekayaan bersih pada akhir tahun. 



 

23 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Tugas Akhir dilakukan di KPRI Pamungkas Kabupaten 

Pemalang, yang bertempat di Jl. Surohadikusumo No. 03 Pemalang. 

 
3.2.  Obyek Kajian 

Obyek kajian penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1997:96). Obyek penelitian 

dalam penelitian ini adalah analisis likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 

aktivitas, laporan arus kas dan laporan perubahan modal KPRI Pamunglas 

Kabupaten Pemalang periode 2003-2005. 

 
3.3.  Metode Penelitian 

1. Metode Dokumentasi 

 Yaitu pengumpulan data dengan jalan mengambil data yang 

diperlukan berupa catatan, buku-buku, laporan, dokumen dan lain 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1997: 135). 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi berupa laporan keuangan 

KPRI Pamungkas periode 2003-2005. 
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2. Metode Wawancara. 

Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 1997: 

132).  

Dalam pnelitian ini, peneliti mengadakantanya jawab kepada 

pengurus untuk memperoleh informasi yaitu mengenai permodalan, jenis 

usaha dan organisasi KPRI Pamungkas  

 
3.4.  Metode Analisis Data. 

   Analisis deskriptif kuantitatif dalah analisa data dengan 

menggunakan rumus-rumus untuk menghitung seberapa besar efektifitas 

pengendalian biaya usaha KPRI Pamungkas Pemalang yang telah dicapai 

dengan pembagian SHU. 

   Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan analisis 

keuangan memerlukan tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah 

rasio/ indeks yang menghubungkan 2 data keuangan yang satu dengan yang 

lainnya, rasio tersebut meliputi:  

1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi (Munawir, 

1979: 31) 

Rasio likuiditas berguna untuk menganalisa dan menginterpretasikan 

posisi keuangan jangka pendek tetapi juga sangat membantu bagi 
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manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam 

perusahaan. 

Berikut ini rasio untuk menilai likuiditas suatu perusahaan: 

 1).   Current Ratio 

       Current Ratio =      Aktiva Lancar    x  100% 
             Hutang Lancar 

 2).   Quick Ratio 

       Quick Ratio =         aktiva Lancar – persediaan  x  100% 
         Hutang Lancar 

3).   Cash Ratio 

        Cash Ratio  = Kas dan Bank      x    100% 
    Hutang Lancar 

 

2. Rasio Solvabilitas 

Adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya baik jangka panjang atau jangka pendek. 

Untuk mengukur tingkat solvabilitas digunakan beberapa rasio antara lain: 

a. Rasio Total Aktiva dengan Total Hutang 

 Total Aktiva   x  100% 
           Total Hutang 
 
b. Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva. 

Modal Sendiri   x  100% 
 Total Aktiva 
 

c. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap. 

Modal Sendiri   x  100% 
 Aktiva Tetap 
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3. Rasio Rentabilitas 

Adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. 

Cara-cara yang digunakan untuk penilaian Rentabilitas yaitu: 

a. Rentabilitas Modal Sendiri. 

       SHU           x  100% 
Modal Sendiri 

.  

b. Rentabilitas Ekonomis. 

       SHU           x  100% 
Total Aktiva 

 
4. Rasio Aktivitas          

Rasio aktivitas juga disebut dengan rasio perputaran, digunakan untuk 

mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan memakai assetnya. 

Perhitungan rasio aktivitas: 

1) Tingkat Perputaran dan Periode Rata-rata Pengumpulan Piutang. 

Perbandingan antara penjualan penjualan dengan piutang rata-rata. 

- Perputaran Piutang =       Penjualan    
              Piutang Rata-rata 

2) Tingkat Perputaran Pendapatan 

Perbandingan antara penjualan netto dengan pendapatan rata-rata 

3) Perubahan Simpanan Wajib, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib    

Anggota, dan Simpanan Bantu Modal. 

Perbandingan antara jumlah simpanan tersebut dari tahun pertama ke 

tahun berikutnya. 
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4) Perubahan Jumlah Anggota dan Perubahan Unit Usaha 

Perubahan jumlah anggota dan unit usaha pada tahun pertama ke tahun 

berikutnya. 

Setelah dihitung menggunakan teknik analisis tersebut , maka akan 

terlihat hasilnya dari tahun 2003-2005. hasil-hasil itu bisa menggambarkan 

bagaimana perkembangan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas laporan 

keuangan KPRI Pamungkas Pemalang periode 2003-2005. 

Untuk bisa menyatakan laporan keuangan itu likuid,solvabel, dan 

rentabel atau tidak likuid, tidak solvabel dan tidak efisienl, maka perlu 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai 

standar. 

Standar nilai rasio keuangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Instukstur Mentri Koperasi No. 04/ INST/M/VI/1988 dan Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi No. 397/ BLK/IX/1989, tentang 

petunjuk teknis sistem penilaian ketentuan tentang rasio keuangan dengan 

rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dengan alasan bahwa komponen rasio 

keuangan saling mengikat satu dengan yang lain dan untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas dari pada kemampuan koperasi dalam menjalankan 

dana-dana yang dimiliki, maka rasio keuangan diberi standart masing-masing 

sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Standar Rasio Likuiditas KPRI Pamungkas Pemalang 

Prosentase Kriteria 
Diatas 300% Sangat Likuid 
150-300% Likuid 
100-150% Cukup Likuid 
Dibawah 100% Tidak Likuid 

    Sumber Data: Dirjen Koperasi 1992. 

 

Tabel 2 

Standar Rasio Solvabilitas KPRI Pamungkas Pemalang 

Prosentase Kriteria 
Diatas 201% Sangat Solvabel 
100-200% Solvabel 
Dibawah 100% Tidak Solvabel 

    Sumber Data: Dirjen Koperasi 1992. 

 

Tabel 3 

Standar Rasio Rentabilitas KPRI Pamungkas Pemalang 

Prosentase Kriteria 
Diatas 12% Sangat Efisien 
9-12% Efisien 
kurang dari 9% Tidak Efisien 

    Sumber Data: Dirjen Koperasi 1992. 
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5. Laporan Arus Kas 

Untuk mengetahui arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasional, 

kegiatan investasi, pembiayaan, guna mengetahui saldo kas akhir dalam 

satu periode. 

Laporan Arus Kas  

  

 A. Arus kas dari kegiatan operasional 

      Arus kas masuk    xx 

      Arus kas keluar    xx 

  Arus kas masuk (keluar) bersih  xx 

 B. Arus kas dari kegiatan investasi 

      Arus kas masuk    xx 

      Arus kas keluar    xx 

  Arus kas masuk (keluar) bersih  xx 

 C. Arus kas dari kegiatan pembiayaan 

      Arus kas masuk    xx 

      Arus kas keluar    xx 

  Arus kas masuk (keluar) bersih  xx         

 D. Saldo kas awal dan akhir 

      Kenaikan (penurunan) kas periode ini  xx 

      Saldo kas awal periode    xx 

     Saldo kas akhir periode    xx 
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6. Laporan Perubahan Modal 

Untuk mengetahui saldo kekayaan bersih pada akhir tahun. 

Laporan Perubahan Modal 

 

KETERANGAN   JUMLAH (Rp) 

   

  Saldo awal      xx 

  Betambah : 

  1. Simpanan pokok  xx 

  2. Simpanan wajib  xx 

  3. Cadangan   xx 

  4. SHU   xx 

         xx 

           

             xx 

  Berkurang : 

  1. Simpanan wajib kredit xx 

  2. simpanan bantu modal xx 

                        (xx) 

                

  Saldo kekayaan bersih akhir tahun   xx 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  ANALISIS DATA  

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Sebelum KPRI Pamungkas Kabupaten Pemalang terbentuk, Pemda 

Kabupaten Pemalang elah mengadakan perkumpulan modal dari para 

karyawan denan para Lembaga Kredit Karyawan (LKK) pada tahun 1974 

yang hanya mengelola simpan pinajm saja. LKK bertujuan untuk membantu 

meringankan beban karyawan Pemda karena pada saat itu banyak karyawan 

Pemda yang mencari pinjaman kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. 

Hal tersebut akan dapat mempengaruhi semangat kerja para karyawan 

karena hanya memikirkan hutang yang semakin menumpuk. 

Dengan melihat kondisi seperti itu, timbul gagasan dari Bapak 

Yakoeb salaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengadakan 

konsultasi dengan Kantor Departement Koperasi Kabupaten Pemalang guna 

mengatasi permasalahan tersebut. Hasil koordinasinya adalah Penda 

merencdanakan akan merubah LKK dengan membentuk suatu lembaga atau 

badan usaha bernama koperasi yang keanggotaannya bersifat kekeluargaan 

dan suka rela. 

Kemudian pada tanggal 12 September 1974 terbentuklah Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN) “Pamungkas” Kabupaten Pemalang dengan Nomor 
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Badan Hukum: 8696/BH/VI/1974 yang berlokasi di jalan Surohadikusumo 

Pemalangdengan susunan kepengurusan pertama sebagai berikut: 

 Pengurus   : Ketua I :  Soerandil Dwipojudo 

    : Ketua II :  Drs. Soekron Said 

    : Penulis I :  Siswanto, BA 

    : Penulis II :  Tar’an 

    : Pembantu :  Drs. Hasan Salim 

    : Pembantu :  Mupisso 

 Badan Pemeriksa : Ketua  :  Drs. Samhuri Abdul Gani 

    : Anggota :  Drs. Samsudiat  

    : Anggota :  Soenarso, BA 

Salama tiga tahun sejak berdirinya KPN “Pamungkas” Pemalang 

belum banyak mengalami perubahan maupun kemajuan. Hal ini disebabkan 

karena pada waktu itu pengurus belum mampu mengelola koperasi secara 

rutin yang disebabkan oleh kesibukan pengurus dalam hal kedinasan dan 

kurangnya tenaga kerja yang seharusnya mengelola koprai setiap hari. Baru 

setelah tahun 1977 KPN “Pamungkas” mulai mengadakan pembenahan 

kembali baik administrasi, organisasi, keuangan maupun unit usahanya dan 

berusaha semaksimal mungkin mengelola koperasi sehingga bisa 

berkembang dengan baik sampai sekarang. 

Ditengah-tengah perkembangannya, maka KPN “Pamungkas” 

berubah menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

“Pamungkas” Kabupaten Pemalang pada tanggal 30 September 1997 
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berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan Nomor 

Badan Hukum 8696C/BH/PAD/KWK.11/IX/1997 dan telah disahkan oleh 

Kanwil Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik 

Indonesia Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Nopember 1997. 

Pada saat ini KPRI “Pamungkas” berlokasi di Jalan Surohadikusumo 

No.3 Pemalang dengan daerah kerja meliputi kantor-kantor di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dan 13 Kecamatan yang ada 

diwilayah Kabupaten Pemalang. Sedangkan jumlah anggota sampai 

sekarang sudah mencapai 880 orangdan bidang usaha yang sedang 

dijalankan ada 9 bidang usaha, meliputi bidang usaha sebagai berikut: 

Simpan Pinjam, Swlayan Mini, Pengadaan ATK, Foto Copy., Jasa Rekening 

(Listrik, PAM dan Telepon), Pengadaan barang usaha/ konsinyasi dengan 

pihak ketiga, Jasa pembuatan atau perpanjangan STNK dan SIM, Jasa 

Wartel, Pengadaan Tanah Kavling.  

 
4.1.1.1. Keanggotaan Koperasi 

Anggota KPRI “Pamungkas” yang sekarang berjumlah 880 orang 

itu sebagian besar terdiri dari Pegawai Negeri dan Kantor Tingkat 

Kabupaten Pemalang dan sisanya beradadi 13 Kecamatan di wilayah 

Kabupaten Pemalang. Mereka masuk menjadi anggota koperasi 

karenadidasari atas sifat sukarela dan terbuka. 

Tiap-tiap kecamatan berusaha menjadi anggota koperasi karena: 

a. Mengkoordinir pegawai Pemda yang ada di Kecamatan 

untuknmenjadi    anggota KPRI “pamungkas”. 
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b. Mengurangi beban di setiap kecamatan yang belum mampu 

dibidang permodalan dan usaha lainnya. 

c. Sesuai dengan Surat Ketetapan dari Departemen Koperasi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah dan Petunjuk Mendagri No. 8044/1318/84 

tanggal 17 Mei 1984 tentang Per[panjangan Koperasi Pegawai 

Negeri. 

d. Meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri melalui koperasi. 

Untuk bisa menjadi anggota KPRI “Pamungkas” maka harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Pegawai-pegawai negeri atau calon pegawai negeri 

b. Bekerja di lingkungan wilayah wilayah kerja KPRI “Pemalang”. 

c. Mengisi formulir yang telaqh disediakan. 

d. Mengisi dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. 

e. Mengisi dan manandatangani buku anggota. 

f. Mentaati peratuiran yang telah ditentukan. 

Apabila ada anggota yang keluar atau mengundurka diri dari 

keanggotaan koperasi maka harus ada alasan yang kuat antara lain: 

a. Anggota meninggal dunia . 

b. Pindah ke tempat dinas di luar wilayah Kabupaten Pemalang. 

c. Minat keluar karena suatu hal  

4.1.1.2.Struktur Organisasi 

Sebuah badan usaha tentu memiliki organisasi yang teratur 

agar dapat bekerja dengan efektif. Pembagian tugas dan wewenang 
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harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling tumpang tindih 

yang dapat menyebabkan konflik dalam organisasi tersebut. Demikian 

pula dengan KPRI “Pamungkas” mempunyai struktur organisasi untuk 

memudahkan beroperasi dalam rangka mencapai tujuan. 

KPRI “Pamungkas” yang pernah mengalami suatu perubahan 

struktur organisasi dalm lima tahun terakhir ini dengan maksud untuk 

pengembangan organisasi seiring dengan kompleksnya kegiatan 

pengelolaan organisasi dan usaha koperasi. Tujuan diadakannya 

pengembangan organisasi adalah: 

a. Meningkatkan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dan 

staf organisasi. 

b. Meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan organisasi 

secara lebih terbuka. 

c. Peningkatan keterbukaan dalam berkomunikasi. 

d. Peningkatan semangat kerja para anggota organisasi dan juga 

kemampuan mengendalikan diri sendiri. 

Secara sistematis struktur organisasi KPRI Pamungkas 

Kabupaten Pemalang dapat digambarkn sebagai berikut:  
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Gambar 1 

Struktur Organisasi KPPRI Pamungkas Kabupaten Pemalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan: 

1) Rapat Anggota Tahunan 

Kekuasaan tertinggi KPRI Pamungkas terletak pada Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali 

dalam setahun dan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah 

anggota koperasi atau dalam keadaan luar biasa/ istimewa, RAT sah 

apabila dihadiri sekurang-kurangnya 20% dari jumlah anggota 

koperasi. 

a. Laporan Pengurus tentang koperasi dan usahanya selama satu 

tahun dengan menyediakan neraca dan perhitungan keuangan 

tahunan serta bukti-bukti yang perlu. 

b. Laporan Badan Pemeriksa terhadap kegiatan koperasi. 

RAPAT ANGGOTA

PENGAWAS

PENGURUS BENDAHARA KETUA

ANGGOTA
KETUA

BAG. ADM. UMUM

BAG. KEUANGAN

KASIR JURU BUKU

BAG. KREDIT SWALAYAN WARTEL FOTO COPY REKENING, SIM & SIMPANAN
STNK

BRG. USAHA PEMASARAN

PRAMUNIAGA

ANGGOTA
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c. Pengesahan rencana kerja untuk tahun yang akan datang serta 

evaluasi terhadap anggaran tahun sebelumnya. 

d. Penetapan pembagian SHU. 

e. Pemilihan Anggota Pengurus dan Badan Pengawas jika telah habis 

masa jabatannya.  

2) Badan Pengawas (BP) 

Anggota Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalm 

RAT untuk masa jabatan selama tiga tahun. Fungsinya adalah sebagai 

pengawas atau pemeriksa keseluruhan atau tata kehidupan koperasi 

meliputi organisasi dengan prosedur dan ketentuan yang telah 

ditetapkan da koperasi. Dalam waktu satu tahun Badan Pengawas 

mengadakan pemeriksaan sebanyak 4 kali atau minimal 3 kali. 

Biasanya KPRI Pamungkas mengadakan pemeriksan sebanyak 4 kali 

pemeriksaan lengkap dalam setahun. 

3) Pengurus 

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam RAT 

untuk masa jabatan selama tiga tahun. 

Tugas Ketua: 

a. Memimpin. Mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota. 

b. Memimpin rapat yaitu AD/ART atas nama pengurus, memberikan 

laporan pertanggungjawaban kepada AD/ ART. 

c. Memimpin rapat pengurus 

d. Memberikan keputusan terakhir dan kepengurusan koperasi dengan 

memperhatikan usul/ saran serta pertimbangan dan pemegang 

fungsi dibawah sekretaris dan bendahara. 
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e. Pengesahan yang meliputi organisasi baik organisasi keluar/ 

kedalam dilakukan bersama dengan sekretaris dan bendahara.   

Tugas Sekretaris: 

a. Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi, misalnya 

buku daftar anggota, daftar pengurus dan sebagainya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Memelihara fungsi kerja, merencanakan kegiatan operasional 

menjadi program-program pendidikan/ penyuluhan, kegiatan sosil 

lainnya. 

c. Menyelenggarakan dan memelihara arsip keputusan rapat 

pengurus, surat keluar/ masuk dibidang sekretaris pada umumnya. 

d. Menyusun laporan-laporan organisasi untuk kepentingan rapat 

anggota maupun pejabat yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku bersama ketua mengesahkan surat-surat/ buku-buku 

notulen dan surat rapat lainnya. 

e. Bersama ketua bertanggungjawab organisasi/ administrasi.  

4) Bagian Administrasi/ Umum 

Bagian ini bertugas mencatat berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan organisasi koperasi, meliputi keanggotaan, kepengurusan, 

rapat-rapat baik Rapat Anggota, Rapat Pengurus maupun Rapat Badan 

Pengawas, menangani masalah ketenagakerjaan misalnya mencari 

karyawan baru, membina dan meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia yang ada dan membantu kelancaran kegiatan lainnya. 
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5) Bagian Keuangan 

Bagian ini mempunyai tugas menyiapkan data/ informasi 

dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran, apabila 

manajer berhalangan bagian ini dapat mengesahkan pengeluaran uang 

sesuai dengan berkas yang diberikan kepadanya, membimbing dan 

mengawasi pekerjaan kasir dan juru buku, bertanggungjawab atas 

pengeluaran dan pengamanan arsip-arsip keuangan. 

6) Juru Buku 

Bertugas meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti 

pembukuan dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan bukti-

bukti. Pembukuan yang lengkap, menyimpan dan memelihara data 

atau dokumen bukti-bukti pembukuan secara teratur sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

7) Kasir 

Bertugas menyiapkan bukti lengkap sehubungan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan, menerima dan menyimpan uang serta melaksanakan 

administrasi kas, melakukan pembayaran atas perintah manajer dan 

bendahara sesuai dengan ketentuan yang ada, bertanggung jawab atas 

penerimaan dan pengeluaran kas, memberikan laporan kas kepada 

bagian keuangan. 

8) Bagian Kredit 

Bertugas menata administrasi pengelolaan kredit uang secara 

tertib, melaksanakan proses pemberian kredit dan melayani anggota 
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dengan baik dan membut laporan perkreditan secara periodic kepada 

manajer.  

9) Bagian Kredit Barang Usaha. 

Bertugas menata administrasi pengelolaan kredit barang usaha, 

mengadakan dan menjaga hubungan kerjasama dengan pihak ketiga 

dan melayani kebutuhan anggota dengan baik. 

10) Swalayan/ Pertokoan 

Bertugas mengawasi jalannya penjualan barang, membuat 

rencana kebutuhan barang, mengontrol persediaan barang dan 

membuat laporan hasil penjualan secara periodik. 

11) Jasa Rekening 

Bertugas membantu anggota dengan memberikan jasa 

pelayanan dalam membayar rekening listrik, PAM, telepon dan 

pembuatan atau perpanjangan SIM dan STNK serta melaporkan 

pendapatan dan pengeluaran jasa yang diperoleh secara periodic. 

12) Simpanan 

Bertugas mencatat berbagai jenis simpanan dan anggota dan 

mengelola data administrasi simpanan anggota. 

13) Prasarana 

Bertugas membantu manajer yang berhubungan dengan 

koordinasi kebutuhan prasarana, menghimpun data dalam rangka 

penyusunan rencana pembelian, penjualan dan pengeluaran barang 

dan jasa. 
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14) Pramuniaga 

Bertugas memberikan pelayanan kepada pembeli, mencatat 

dan melaporkan hasil penjualan secara periodic. 

Unit Usaha dan Pelayanan Koperasi 

 KPRI Pamungkas merupakan koperai multi usha yang bergerak 

diberbagai bidang uaha. Sampai tahun 2005 KPRI Pamungkas mempunyai 

bidang usaa sebagai berikut: 

1) Unit usaha swalayan/ pertokoan 

2) Unit usaha pengadaan alat tulis kantor 

3) Unit usaha fotocopy 

4) Unit usaha pengadaan barang usaha/ konsinyasi dengan pihak ketiga 

5) Unit usaha simpan pinjam/ perkreditan 

6) Unit usaha wartel B 

7) Unit usaha jasa rekening 

8) Unit usaha pembuatan/ perpanjangan SIM dan STNK. 

 
4.1.1.3. Permodalan 

1) Modal sendiri 

Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari anggota koperasi, 

besarnya modal ditentukan dri AD/ART setiaptahunnya. Dapun 

macamnya sebagai berikut: 

a) Simpanan Pokok 

Yaitu simpanan yang dibayar anggota pada waktu masuk 

menjadi anggota KPRI Pamungkas Pemalang sebesar Rp. 

50.000,00 
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b) Simpanan Wajib 

Yaitu simpanan yang dibayar oleh anggota KPRI Pamungkas 

Pemalang setip bulan yang ditetapkan pada rapat sebesar Rp. 

20.000,00 

c) Simpanan Mana Suka 

Suatu simpanan yang telah ditetpkan dalam rapat anggota yang 

cara pembayarannya lewat kredit. 

2) Modal luar 

Untuk memupuk modal atau menmbah modal sendiri KPRI 

Pamungkas Pemalang adalh dengan donasi. 

  

Struktur Permodalan KPRI Pamungkas Pemalang. 

Tabel 4 

Struktur Permodalan KPRI Pamungkas Pemalang 

Tahun 2003-2005 

Keterangan  2003 (Rp) 2004 (Rp) 2005 (Rp) 
Simpanan Pokok   12.145.000,00      11.990.000,00      13.050.000,00
Simpanan Wajib 918.594.000,00 1.039.043.000,00 1.166.387.000,00
Simpanan Wajib 

Kredit 
   88.800.744,00      79.396.694,00      72.190.319,00

Simpanan Bantu 
Modal 

  54.359.511,00      49.400.928,00     45.323.052,00 

Cadangan  220.693.550,35    245.160.875,49    278.060.812,00
Donasi      6.250.000,00       6.250.000,00        6.250.000,00
Jumlah 1.300.842.805,35 1.431.241.497,49  1581.252.183,00

Sumber : Data Primer dari KPRI Pamungkas Pemalang 

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa modal sendiri ada sebagian mengalami 

kenaikan dan juga mengalami penurunan antara lain : 
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1) Simpanan Pokok 

Tahun 2003 ke tahun 3004 terjadi penurunan sebesar Rp. 155.000,00 

atau 1,27 %, sedangkan dari tahun 2004 ke tahun 2005 terjadi 

kenaikan sebesar RP 1.060.000,00 atau 8,84 %. 

2) Simpanan Wajib 

Tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp. 

120.449.000,00 atau 13,11 %, dari tahun 2004 ke tahun 2005 juga 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 127.335.000,00 atau 12,25 %. 

3) Simpanan Wajib Kredit 

Tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami penurunan sebesar Rp. 

9.404.050,00 atau 10,59 %, tahun 2004 ke tahun 2005 juga 

mengalami penurunan sebesar Rp 7.206.375,00 atau 9,07 %. 

4) Simpanan Bantu Modal 

Tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami penurunan sebesar Rp. 

4.958.583,00 atau 9,12 %, tahun 2004 ke tahun 2005 juga mengalami 

penurunan sebesar Rp 4.077.876,00 atau 8,25  %. 

5) Cadangan 

Tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp. 

24.467.323,43 atau 11,09 %, dari tahun 2004 ke tahun 2005 juga 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 32.899.936,60 atau 13,42 %. 

6) Donasi 

Jumlah donasi tahun 2004 dan 2005 tidak mengalami penambahan 

sehingga jumlahnya tetap sebesar Rp. 6.250.000,00 
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4.1.1.4. Pendapatan Usaha 

Pendapatan-pendapatan KPRI Pamungkas Pemalang 

seluruhnya      bersumber dari jenis kegiatan yang dimiliki. Secara 

garis besar bahwa ada dua macam kegiatan yang dobiayai atau 

mentebabkan biaya, yaitu: 

1) Kegiatan operasional dengan biaya operasional 

2) Kegiatan non operasional dengan biaya non operasional 

Perkembangan laba selama 3 tahun yang telah dicapai KPRI  

Pamungkas Pemalang dapat dilihat pada tabel 3 : 

Tabel 5 

Pendapatan Usaha KPRI Pamungkas Pemalang 

Tahun 2003-2005 

Keterangan 2003 2004 2005 
Pendapatan 729.461.184,00 917.944.120,00 1.105.951.801,00
Harga pokok penjualan 349.844.403,84 423.912.097,00    522.038.315,00
Hasil usaha kotor 379.616.780,16 494.032.014,00    583.913.486,00
Beban usaha 314.370.579,00 406.298.851,00    463.020.925,00
SHU   65.246.201,16   67.733.163,00    120.892.561,00
Sumber : Data Primer dari KPRI Pamungkas Pemalang 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan dan 

jumlah SHU pada tahun 2004 mengalami kenaikan masing-masing 

sebesar 25,83 % dan 34,46 %. Kenaikan ini diiukuti pula dengan 

kenaikan beban usaha sebesar 29,24 %. Sedangkan pada tahun 2005 

dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan dan jumlah SHU juga 

mengalami peningkatan mencapai 20,48 % dan 37,79 %, kenaikan itu 

diikuti pula dengan kenaikan beban usaha sebesar 13,96 %. 
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Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisa data dengan 

menggunakan rumus-rumus untuk menghitung seberapa besar 

efektifitas pengendalian biaya usaha KPRI Pamungkas Pemalang yang 

telah dicapai dengan pembagian SHU.   

              
4.1.2. Kinerja Keuangan Beragam 

4.1.2.1. Rasio Likuiditas 

Merupakan kemampuan koperasi membayar hutang-hutangnya 

dalam jangka waktu yang relatif pendek. Tingkat likuiditas dapat 

diukur dengan menggunakan current ratio, quick ratio dan Cash Ratio 

Berikut ini adalah tingkat likuiditas KPRI Pamungkas 

Pemalang periode 2003-2005: 

 

Tabel 6 

Likuiditas dengan  Current Ratio dan Quick Ratio KPRI 

Pamungkas Pemalang 
  tahun 2003  2004 (%) 2005 (%) Rata-rata 

current ratio 463 388,94 315,61 389,18 

quick ratio 420 366,26 295,89 360,72 

Cash ratio 116,50 70,42 52,71 79,88 

           

         (x 1000) 

Aktiva 
lancar

Hutang 
lancar

persediaan % Aktiva 
lancar

Hutang 
lancar

persediaan % Aktiva 
lancar

Hutang 
lancar

persediaan %

Current 
ratio

1.712.987 360.948 - 463 1957669 503.330 - 388.94 2.384.223 755.439 - 315.61

Quick ratio 1.712.987 360.948 17.825 470 1957669 503.330 114.169 336.26 2.384.223 755.439 89.791 295.9

2003 2004 2005
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 2003 2004 2005 

Kas dan bank 430.934.440,67 354.473.100,06 398.181.123,00 

Utang lancar 369.947.564,86 503.330.378,44 755.438.683,36 

Cash Ratio 116,50% 70,42% 52,71% 

 

Dari perhitungan diatas dengan menggunakan rasio likuiditas Current 

Ratio yang telah terjadi dari tahun 2003 sampai tahun 2005 mengalami 

penurunan, pada tahun 2003 Current Ratio sebesar 463% artinya koperasi 

mempunyai kemampuan untuk membiayai kewajiban yang harus segera dipenuhi 

dengan aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau dijamin 

dengan aktiva lancar sebesar Rp 463,-. Tahun 2004 Current Ratio sebesar 

388,94% artinya koperasi mempunyai kemampuan untuk membiayai kewajiban 

yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 100,- 

ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 388,93 sedangkan tahun 

2005 Current Ratio sebesar 315,61%  artinya koperasi mempunyai kemampuan 

untuk membiayai kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, 

setiap kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar 

sebesar atau Rp 315,61. 

Sedangkan untuk perhitungan dengan menggunakan Rasio Likuiditas 

Quick Ratio juga mengalami penurunan dari tahun 2003 sampai tahun 2005. pada 

tahun 2003 tingkat likuiditas sebesar 420% hasil ini berarti koperasi mempunyai 

kemampuan untuk membiayai kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan 

aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau dijamin dengan 

aktiva lancar sebesar Rp. 420,-. Tahun 2004 Quick Ratio sebesar 366,26% artinya 
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koperasi mempunyai kemampuan untuk membiayai kewajiban yang harus segera 

dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau 

dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 366,22 sedangkan tahun 2005 Quick  

Ratio sebesar 295,89%  artinya koperasi mempunyai kemampuan untuk 

membiayai kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap 

kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar 

Rp 298,89.  

Perhitungkan dengan Cash Ratio selama tahun 2003-2005 selalu 

mengalami penurunan, dimana didapat rata-rata sebesar 79,88% yang artinya 

setiap Rp 100,- utang lancar dijamin dengan Rp 79,88 kas yang tersedia dan bank 

yang segera dapat dituangkan. 

Jumlah aktiva lancar dari tahun 2003-2005 selalu mengalami kenaikan 

begitu tetapi diimbangi dengan jumlah hutang lancar yang selalu naik, sehingga 

nilai yang didapat baik dengan Current Ratio, Quick Ratio atau Cash Ratio akan 

menunjukkan hasil yang dinilai sangat baik dibandingkan dengan standart yaitu 

diatas 75%. 

 
4.1.2.2. Rasio Solvabilitas 

      Merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

segala kewajiban finansialnya. Berikut ini adalah perhitungan 

tingkat solvabilitas KPRI Pamungkas Pemalang periode 2003-

2005: 
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Tabel 7 

Tingkat solvabilitas PKRI Pamungkas Pemalang 

 2003 2004 2005 Rata-rata 

Solvabilitas 418.64 384.61 321.43 374,90 

 

(x 1.000) 

Totat 
aktiva

Total 
hutang

% Totat 
aktiva

Total 
hutang

% Totat 
aktiva

Total 
hutang

%

Solvabilitas 1.794.812 428.723 418.64 2.052.681 533.705 384.61 2.470.833 768.689 321.11

2003 2004 2005

 
 

Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa solvabilitas KPRI 

Pamugkas Pemalang dari tahun 2003 sampai tahun 2005 lebih tinggi dibanding 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri  Koperasi yaitu diatas 201%. 

Hal ini jelas menunjukkan bahwa manajemen KPRI Pamungkas Pemalang dapat 

mengendalikan kekayaan koperasi dan tidak akan kekurangan apabila koperasi 

mengalami pembubaran karena asset akan lebih menutup segala kewajiban para 

anggotanya atau para kreditur akan lebih percaya dengan kemajuan KPRI 

Pamunngkas Pemalang 

Solvabilitas rata-rata sebesar 375% atau Rp 3,75., Dilihaat dari hasil 

tersebut yang berarti setiap hutang Rp 100,- ditanggung dengan aktiva lancar 

sebesar Rp 375,- hal ini mengindikasikan bahwa KPRI Pamungkas Pemalang 

dalam keadaan sangat solvabel karena hasil diatas standar  departemen Koperasi  

yaitu diatas 201%. 
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4.1.2.3. Rasio Rentabilitas 

    Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Dengan rentabilitas dapat diketahui 

efisiensi penggunaan modal dari suatu perusahaan. Rasio 

rentabilitas yang digunakan Departement Koperasi adalah Rasio 

Rentabilitas Modal Sendiri. 

Tabel 8 

Tingkat Rentabilitas PKRI Pamungkas Pemalang 

 2003 2004 2005 Rata-rata 

Rentabilitas 5,02 6,13 7,65 6,27 

          

 

(x 1.000) 

SHU Mod.send % SHU Mod.send % SHU Mod.send %
Rentablitas 65.246 1.300.842 5,02 87.733 1.431.241 6,13 120.893 1.581.252 7,65

2003 2004 2005

 
 

Dari hasil analisis finansial dengan menggunakan rasio rentabilitas dapat 

dilihat bahwa dari tahun 2003 sampai tahun 2005 mengalami kenaikan secara 

berturut-turut, pada tahun 2003 tingkat rentabilitas KPRI Pamungkas Pemalang 

sebesar 5,02% hal ini berarti setiap Rp 100,- modal sendiri bisa menghasilkan Rp 

5,02. Untuk tahun 2004 tingkat rentabilitas KPRI Pamungkas Pemalang    sebesar 

6,13% artinya setiap Rp 100,- modal sendiri bisa menghasilkan Rp 6,13 

sedangkan tahun 2005 tingkat rentabilitas KPRI Pamungkas Pemalang sebesar 

7,65% artinya setiap Rp 100,- modal sendiri bisa menghasilkan Rp 7,65. 
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Hasil rata-rata dari tiga tahun 2003-2005 sebesar 6,27 yang artinya setiap 

Rp 100,- modal sendiri bisa menghasilkan Rp 6,27. Hal itu jelas bahwa tingkat 

rentabilitas tetap belum memenuhi standar Departement Koperasi karena kurang 

dari 9%. 

4.1.2.4. Rasio Aktivitas 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien 

sebuah perusahaan memakai assetnya. Rasio aktivitas disebut juga 

rasio perputaran. 

a. Tingkat perputaran pengumpulan piutang. 

Tabel 9 

Tingkat Perputaran Pengumpulan Piutang 

 2003 2004 2005 

1. perputaran piutang 1,5kali 2 kali 2 kali 

2. periode pengumpulan piutang 240 180 180 

          

(x 1.000) 

penjualan Piut. Rata-
rata

Perputaran 
piutang

penjualan Piut. Rata-
rata

Perputaran 
piutang

penjualan Piut. Rata-
rata

Perputaran 
piutang

Perputaran 
piutang

373.090 243.363 1,5 492.250 279.483 2 642.680 341.280 2

2003 2004 2005

 
 

b. Perubahan  simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib kredit, 

simpanan bantu modal. 
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Tabel 10 

Perubahan  Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Wajib Kredit, 

Simpanan Bantu Modal 

 2003 2004 2005 

1. Perub. Simpanan pokok 

2. Perub. Simpanan wajib 

3. Simpanan wajib kredit 

4. Simpanan  wajib bantu modal 

0,33 

0,30 

0,37 

0,36 

0,32 

0,33 

0,33 

0,33 

0,35 

0,37 

0,30 

0,30 

 

b.1. Simpanan pokok        

         (x1.000) 

Simpanan 
pokok

Simpanan  
pokok rata-

rata

Perubahan 
simpanan 

pokok

Simpanan 
pokok

Simpanan  
pokok rata-

rata

Perubahan 
simpanan 

pokok

Simpanan 
pokok

Simpanan  
pokok rata-

rata

Perubahan 
simpanan 

pokok
Perubahan 
simpanan 
pokok

12.145 37.185 0,33 11.990 37.185 0,32 13.050 37.185 0,35

2003 2004 2005

 
b.2. Simpanan wajib 

        (x 1.000) 

 2003  2004 2005   
 Simpana

n wajib 
Simpana
n wajib 
rata-rata 

Perubah
an 

simpana
n wajib

Simpana
n wajib

Simpana
n wajib 
rata-rata

Perubah
an 

simpana
n wajib

Simpana
n wajib 

Simpana
n wajib 
rata-rata 

Perubah
an 

simpana
n wajib

perubahan 
simpanan 

wajib 

54.360 149.083 0,36 49.401 149.083 0,33 45.323 149.083 0,30 

b.3. Simpanan wajib kredit       

         (x 1.000) 
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Simpanan 
wajib

Simpanan 
wajib 

kredit rata-
rata

Perubahan 
simpanan 

wajib 
kredit

Simpanan 
wajib

Simpanan 
wajib 

kredit rata-
rata

Perubahan 
simpanan 

wajib 
kredit

Simpanan 
wajib

Simpanan 
wajib 

kredit rata-
rata

Perubahan 
simpanan 

wajib 
kredit

Perubahan 
simpanan 
wajib kredit

88.801 240.388 0,37 79.397 240.388 0,33 72.190 240.388 0,3

2003 2004 2005

 
 b.4. Simpanan bantu modal 

(x 1.000) 

Simpanan 
bantu 
modal

Simpanan 
bantu 

modal rata-
rata

Perubahan 
simpanan 

bantu 
modal

Simpanan 
bantu 
modal

Simpanan 
bantu 

modal rata-
rata

Perubahan 
simpanan 

bantu 
modal

Simpanan 
bantu 
modal

Simpanan 
bantu 

modal rata-
rata

Perubahan 
simpanan 

bantu 
modal

Perubahan 
simpanan 
bantu modal

54.360 149.083 0,36 49.401 149.083 0,33 45.323 149.083 0,3

2003 2004 2005

 
 

c. Perubahan jumlah anggota dan unit usaha KPRI Pamungkas Pemalang 

Tabel 11 

Perubahan Jumlah Anggota dan Unit Usaha KPRI 

Pamungkas Pemalang 

 2003 2004 2005 

1. Perubahan jumlah anggota 

2. Perubahan unit usaha 

0,35 

0,31 

0,33 

0,35 

0,32 

0,35 

 

e.1. Perubahan jumlah anggota 

Jumlah 
anggota

Jumlah 
anggota 
rata-rata

Perubahan 
jumlah 
anggota

Jumlah 
anggota

Jumlah 
anggota 
rata-rata

Perubahan 
jumlah 
anggota

Jumlah 
anggota

Jumlah 
anggota 
rata-rata

Perubahan 
jumlah 
anggota

Perubahan 
jumlah 
anggota

972 2.757 0,35 905 2.757 0,33 880 2.757 0,32

2003 2004 2005
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e.2. Perubahan unit usaha 

Jumlah unit
usaha

Jumlah unit 
usaha rata-

rata

Perubahan 
jumlah unit 

usaha

Jumlah unit
usaha

Jumlah unit 
usaha rata-

rata

Perubahan 
jumlah unit 

usaha

Jumlah unit
usaha

Jumlah unit 
usaha rata-

rata

Perubahan 
jumlah unit 

usaha
Perubahan 
jumlah unit
usaha

8 26 0,31 9 26 0,35 9 26 0,35

2003 2004 2005

 
Pada KPRI Pamungkas Pemalang perhitungan rasio aktivitas meliputi 

tingkat perputaran piutang, perputaran modal kerja, perputaran pendapatan, 

perubahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib kredit, simpanan 

Bantu modal, perubahan jumlah anggota dan unit usaha.  

 
4.1.2.5. Laporan Arus Kas 

 Adapun untuk mengetahui keluat masuknya keuangan 

koperasi, berikut Laporan Arus Kas KPRI Pamungkas Pemalang: 

 
KPRI Pamungkas Pemalang 

Laporan Arus Kas 
Tahun 2003 

        
A. Arus Kas dari kegiatan Operasional    
 Arus Kas Masuk :     
  Penjualan barang  Rp 373.090.021   
  Pendapatan Jasa  Rp 356.371.163   
  Jumlah    Rp  729.461.184  
 Arus Kas keluar     
  Biaya promosi  Rp       195.000   
  Biaya usaha  Rp.   7.762.114   
  Biaya administrasi umum Rp    5.091.253   
  Biaya karyawan  Rp. 64.083.000   
  Biaya bangunan  Rp    1.975.400   
  Biaya kendaraan  Rp.   1.320.000   
  Biaya keuangan   Rp.  56.943.547   
  Biaya organisasi   Rp 115.277.135   
  Biaya sarana dan prasarana Rp.   7.564.065   
  Jumlah    (Rp 300.211.514)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih kegiatan operasional Rp.  429.249.670  
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B. Arus Kas dari Kegiatan Investasi    
 Arus Kas Masuk :     
  Alat tulis kantor setda  Rp     36.256.800  
 Arus Kas Keluar     
  Pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap   
  a. Gedung kantor  Rp. 41.446.500   
  b. Mesin-mesin  Rp. 47.000.000   
  c. Perlengkapan kantor Rp. 11.881.700   
  d. Kendaraan kantor  Rp.   7.550.000  
  e. Peralatan Kantor  Rp. 11.986.610   
  f. Akm. Penyusutan  Rp. 94.562.025   
  Jumlah   Rp 25.302.785   
  Investasi jangka panjang    
  a. Simpanan pokok pada PKP-RI Rp.     100.000   
  b. Simpanan wajib pada PKP-RI Rp. 33.625.380   
  c. Simpanan khusus pada PKP-RI Rp.       37.210   
  d. Simpanan lain pada PKP-RI Rp      513.643   
  e. Simpanan bantu modal pada IKP-RI Rp.     532.373   
  f. Simpanan wajib pada IKP-RI Rp .    200.000   
  g. Simpanan pend. Bank pada IKP-RI Rp.      50.000   
  h. S.P.G. pada PKP-RI Rp.  1.463.313,86  
  I. Saham PT. KLI  Rp. 20.000.000   
     Rp. 56.521.920,96  
        
  Pemberian pinjaman pada non anggota Rp.   9.983.200  
                                     (Rp. 91.807.905,96)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih dari keg. Investasi                (Rp. 55.551.105,96)  
        
C. Arus Kas dari Kegiatan Pembiayaan    
 Arus Kas Masuk     
  Penjualan barang  Rp.373.090.021  
  Pendapatan jasa  Rp.356.371.163   
      Rp. 729.461.184  
        
 Arus Kas Keluar     
  Penjualan hutang saham PT. KLI Rp. 14.375.000   
  Hutang PT.Gas Negara Rp.   8.000.000  
  Hutang UKM  Rp. 36.400.000   
      (Rp. 58.775.184)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih dari keg. pembiayaan Rp. 670.686.184  
        
D. Soldo Kas awal dan akhir    
 Kenaikan (penurunan) kas periode 2003  Rp.1.044.384.748  
 Soldo kas awal periode 2003                             Rp.1.218.035.260,40  
           Soldo kas akhir periode 2003  Rp 2.262.420.008,40  
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KPRI Pamungkas Pemalang 
Laporan Arus Kas 

Tahun 2004 
        
A. Arus Kas dari kegiatan Operasional    
 Arus Kas Masuk :     
  Penjualan barang  Rp  492.249.695  
  Pendapatan Jasa  Rp. 425.694.417,36   
  Jumlah    Rp  917.944.112,36  
 Arus Kas keluar     
  Biaya usaha  Rp.   37.086.480  
  Biaya administrasi umum Rp      6.295.405  
  Biaya karyawan  Rp.   65.000.000  
  Biaya bangunan  Rp      1.290.324  
  Biaya kendaraan  Rp.     1.353.300  
  Biaya keuangan  Rp    61.087.365  
  Biaya organisasi  Rp  219.121.550  
  Biaya sarana dan prasarana Rp.     7.503.592   
  Jumlah    (Rp  389.737.916)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih kegiatan operasional Rp.  519.206.196,36  
        
B. Arus Kas dari Kegiatan Investasi    
 Arus Kas Masuk :     
  Penjualan alat kantor setda  Rp     33.020.400  
 Arus Kas Keluar     
  Pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap   
  a. Gedung kantor  Rp.   41.446.500  
  b. Mesin-mesin  Rp.   64.000.000  
  c. Perlengkapan kantor Rp.   11.881.700  
  d. Kendaraan kantor  Rp.     7.550.000  
  e. Peralatan Kantor  Rp.   13.880.110  
  f. Akm. Penyusutan  (Rp. 102.122.960)   
  Jumlah   Rp    36.636.360 
 
 
  Investasi jangka pendek    
  a. Simpanan pokok pada PKP-RI Rp.       100.000  
  b. Simpanan wajib pada PKP-RI Rp.   33.479.380  
  c. Simpanan khusus pada PKP-RI Rp.         37.210  
  d. Simpanan lain pada PKP-RI Rp        513.643,50  
  e. Simpanan bantu modal pada IKP-RI Rp.       532.373,60  
  f. Simpanan wajib pada IKP-RI Rp .      200.000  
  g. Simpanan pend. Bank pada IKP-RI Rp.         50.000  
  h. S.P.G.    Rp.    1.463.313,86  
  I. Saham PT. KLI  Rp.   20.000.000   
     Rp.   58.375.920,96  
  Pemberian pinjaman pada non anggota Rp.     8.196.200  
      (Rp. 103.208.481)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih dari keg. investasi (Rp.   70.188.081)  
        
C. Arus Kas dari Kegiatan Pembiayaan    
 Arus Kas Masuk     
  Penjualan barang  Rp. 492.249.695  
  Pendapatan jasa  Rp. 425.694.417,36   
      Rp. 917.944.112,36  
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 Arus Kas Keluar    
  Pembayaran hutang saham PT. KLI Rp.   14.375.000  
  Hutang UKM  Rp.   16.000.000  
     (Rp.  30.375.000) 
Arus kas masuk (keluar) bersih dari keg. Pembiayaan Rp. 887.569.112,36 
       
D. Soldo Kas awal dan akhir    
 Kenaikan (penurunan) kas periode 2004  Rp.1.336.587.228 
 Soldo kas awal periode 2004   Rp.1.366.089.006,51 
 Soldo kas akhir periode 2004   Rp 2.702.676.234,51 
          
        
        

KPRI Pamungkas Pemalang 
Laporan Arus Kas 

Tahun 2005 
        
A. Arus Kas dari kegiatan Operasional    
 Arus Kas Masuk :     
  Penjualan barang  Rp   642.679.769  
  Pendapatan Jasa  Rp.  463.272.032   
  Jumlah    Rp  1.105.951.801  
 Arus Kas keluar     
  Biaya usaha  Rp.   23.108.836  
  Biaya administrasi umum Rp     8.633.154  
  Biaya karyawan  Rp.  63.300.500  
  Biaya bangunan  Rp       965.100  
  Biaya kendaraan  Rp.      972.600  
  Biaya keuangan  Rp   75.746.399  
  Biaya organisasi  Rp  267.868.300  
  Biaya sarana dan prasarana Rp.    8.520.111   
  Jumlah    (Rp 455.155.000)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih kegiatan operasional Rp.  650.836.801  
B. Arus Kas dari Kegiatan Investasi    
 Arus Kas Masuk :     
  Penjualan alat kantor setda  Rp     28.835.400  
 Arus Kas Keluar     
  Pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap   
  a. Gedung kantor  Rp.   41.446.500  
  b. Mesin-mesin  Rp.   64.000.000  
  c. Perlengkapan kantor Rp.   10.826.700  
  d. Kendaraan kantor  Rp.     8.050.000  
  e. Peralatan Kantor  Rp.  13.940.1100  
  f. Akm. Penyusutan  (Rp. 110.028.885)   
  Jumlah   Rp     28.234.425  
  Investasi jangka pendek    
  a. Simpanan pokok pada PKP-RI Rp.       100.000  
  b. Simpanan wajib pada PKP-RI Rp.  35.479.380  
  c. Simpanan khusus pada PKP-RI Rp.        37.210  
  d. Simpanan lain pada PKP-RI Rp       513.643,50  
  e. Simpanan bantu modal pada IKP-RI Rp.      532.373,60  
  f. Simpanan wajib pada IKP-RI Rp .     200.000  
  g. Simpanan pend. Bank pada IKP-RI Rp.        50.000  
  h. S.P.G.    Rp.   1.463.313,86  
  I. Saham PT. KLI  Rp.  20.000.000   
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     Rp. 58.375.920,96  
  Pemberian pinjaman pada non anggota Rp.   5.100.500  
      (Rp. 91.710.845,96)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih dari keg. investasi (Rp. 62.875.445,96)  
        
C. Arus Kas dari Kegiatan Pembiayaan    
 Arus Kas Masuk     
  Penjualan barang  Rp. 642.679.769  
  Pendapatan jasa  Rp. 463.272.082   
      Rp. 1.105.951.801  
 Arus Kas Keluar     
  Hutang PT. KLI     
      (Rp.    13.250.000)  
  Arus kas masuk (keluar) bersih dari keg. pembiayaan Rp. 1.092.701.801  
D. Soldo Kas awal dan akhir    
 Kenaikan (penurunan) kas periode 2005  Rp.1.680.663.156  
 Soldo kas awal periode 2005 Rp.1.518.974.661,49  
 Soldo kas akhir periode 2005  Rp 3.199.637.817  

 

 

4.1.2.6.Laporan Perubahan Modal 

KPRI Pamungkas Pemalang 

Ikhtisar Perubahan Modal 

Per 31 Des 2003 

KETERANGAN JUMLAH (Rp) 

Saldo awal 

Bertambah: 

1. Simpanan Pokok            Rp         686.000,00 

2. Simpanan Wajib             Rp  130.702.000,00 

3. Cadangan                        Rp   19.198.614,03 

4. SHU                                Rp     7.956.547,08 

 

Berkurang: 

1. Simpanan wajib kredit Rp 6.635.375,00 

2. Simpanan bantu modal Rp 3.854.040,00 

 

Saldo kekayaan bersih akhir tahun 2003 

 

       Rp  1.218.035.260,40 

 

 

 

 

 

       Rp    158.543.161,11 

       Rp  1.376.578.421,51 

 

 

 

        (Rp 10.489.415,00) 

        Rp 1.366.089.006,51 
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 KPRI Pamungkas Pemalang 

 Ikhtisar Perubahan Modal 

 Per 31 Des 2004 

KETERANGAN JUMLAH (Rp) 

Saldo awal 

Bertambah: 

1. Simpanan Wajib             Rp   120.449.000,00 

2. Cadangan                        Rp     24.467.325,43 

3. SHU                                Rp     22.486.962,55 

 

 

Berkurang: 

1. Simpanan pokok            Rp   155.000,00 

2. Simpanan wajib kredit   Rp 9.404.050,00 

3  Simpanan bantu modal  Rp 4.958.583,00 

 

Saldo kekayaan bersih akhir tahun 2004 

 

       Rp  1.366.089.006,51 

 

 

 

 

 

       Rp     167.403.287,98 

       Rp  1.533.492.294,49 

 

 

 

        (Rp    14.517.633,00) 

        Rp 1.518.974.661,49 
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 KPRI Pamungkas Pemalang 

 Ikhtisar Perubahan Modal 

 Per 31 Des 2005 

KETERANGAN JUMLAH (Rp) 

Saldo awal 

Bertambah: 

1. Simpanan Pokok             Rp      1.060.000,00 

2. Simpanan Wajib              Rp  127.335.000,00 

3. Cadangan                        Rp   32.899.936,40 

4. SHU                                Rp   33.159.397,52 

 

 

Berkurang: 

1. Simpanan wajib kredit   Rp 7.206.375,00 

2. Simpanan bantu modal  Rp 4.077.876,00 

 

Saldo kekayaan bersih akhir tahun 2005 

 

       Rp  1.518.974.661,49 

 

 

 

 

 

       Rp    194.454.333,92 

       Rp  1.713.428.995,41 

 

 

 

        (Rp    11,284.251,00) 

        Rp 1.702.144.744,41 

 

Untuk mengetahui bagaiman perubahan posisi modal kerja dapat 

dilihat dalam Laporan Perubahan Modal Kerja, diatas telah dihitung 

perubahan modal kerja KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003 

sampai tahun 2005 dimana dengan melihat perhitungan itu jelas bahwa 
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saldo kekayaan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, untuk 

tahun 2003 saldo kekayaan bersih sebesar Rp 1.366.089.006,51 sedangkan 

untuk tahun 2004 saldo kekayaan bersih sebesar Rp 1.518.974.661,49 dan 

untuk tahun 2005 saldo kekayaan KPRI Pamungkas Pemalang sebesar Rp 

1.702.144.744,41, dengan demikian berarti modal yang dimiliki KPRI 

Pamungkas Pemalang sudah sangat baik. 

 
4.2. PEMBAHASAN 

Dengan berdasarkan analisis kinerja keuangan pada KPRI Pamungkas  

Pemalang dengan menggunakan analisis likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 

aktivitas, laporan arus kas dan laporan perubahan modal akan memerikan 

gambaran kondisi keuangan koperasi yang bersangkutan. 

4.2.1. Rasio Likuiditas 

Analisis Likuiditas berhubungan dengan kemampuan koperasi 

membayar hutang-hutangnya dalam jangka waktu yang relatif pendek. 

Kemampuan membayar tersebut baru akan diketahui setelah 

membandingkan keseluruhan harta atau aktiva lancarnya dengan 

kewajiban-kewajiban keuangan yang menjadi tanggung jawab koperasi 

dan harus segera dipenuhi. Tingkat likuiditas dapat diukur dengan 

menggunakan current ratio, quick ratio dan Cash Ratio 

Dari perhitungan Tingkat Likuiditas diatas dengan menggunakan 

rasio likuiditas Current Ratio yang telah terjadi dari tahun 2003 sampai 

tahun 2005 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 463,%, 

388,84%, dan 315,61%. Dan hasil rata-ratanya sebesar 389,18%. 
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Sedangkan untuk quick ratio berturut-turut dari tahun 2003-2005 adalah 

420%, 366,26%, dan 295,89%. Dan hasil rata-rata untuk quick ratio 

adalah 360,72%. Dilihat dari hasil tersebut jelas diketahui bahwa 

hasilnya menurun berarti adanya kemampuan aktiva lancar menjamin 

hutang lancar yang tinggi.  

Standar nilai untuk tingkat Likuiditas KPRI Pamungkas 

Pemalang yang telah ditetapkan oleh Instruktur mentri Koperasi 

No.04/INST/M/VI/1988 dan Surat edaran Direktorat Jendral Bina 

Lembaga Koperasi No.397/BLK/IX/1989 adalah : 

Diatas 300% sangat likuid 

150-300% likuid 

100-150% cukup likuid 

Dibawah 100% tidak likuid 

Tingkat Likuiditas dihitung dengan cara menjumlahkan semua 

hasil rasio likuiditas dengan menggunakan jumlah tahun yang diteliti 

yaitu 3 (tiga) tahun. Hasil perhitungkan rata-rata tingkat likuiditas 

dengan current ratio dari tahun 2003-2005 adalah sebesar 389,18% 

artinya setiap kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau dijamin dengan 

aktiva lancar sebesar Rp 389,18. Untuk tingkat likuiditas dengan quick 

ratio rata-ratanya sebesar 360,72% berarti setiap kewajiban lancar Rp 

100,- ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 360,72.. 

Cash Ratio selama tahun 2003-2005 selalu mengalami 

penurunan, dimana didapat rata-rata sebesar 79,88% yang artinya setiap 
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Rp 100,- utang lancar dijamin dengan Rp 79,88 kas yang tersedia dan 

bank yang segera dapat dituangkan. 

 Ketiganya  Bila dibandingkan dengan standar kinerja keuangan 

sebesar hasil tingkat likuiditas rata-rata selama  3 (tiga) baik dengan 

current ratio, quick ratio, dan cash ratio  tersebut dinilai sangat baik 

karena diatas. Hal ini berarti rasio yang tinggi mengindikasikan adanya 

keseimbangan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan 

yang dibutuhkan sekarang sehingga yang akan berpengaruh baik 

terhadap profitabilitas koperasi karena kemungkinan tidak tertagihnya 

piutang sangat kecil, selain itu juga minimnya dana yang menganggur 

dan sudah  digunakan secara efisien atau sudah cukup terkendali. Untuk 

lebih jelasnya maka akan dijelaskan dari tahun ketahun dari tahun 2003-

2005 sebagai berikut. 

Pada tahun 2003 tingkat Likuiditas dengan Current Ratio sebesar 

463% artinya koperasi mempunyai kemampuan untuk membiayai 

kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap 

kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar 

sebesar Rp 463,-. Tahun 2004 current ratio sebesar 388,94% artinya 

koperasi mempunyai kemampuan untuk membiayai kewajiban yang 

harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 

100,- ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 388,93 

sedangkan tahun 2005 current ratio sebesar 315,61%  artinya koperasi 

mempunyai kemampuan untuk membiayai kewajiban yang harus segera 
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dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 100,- 

ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar atau Rp 315,61. 

Sedangkan untuk perhitungan dengan menggunakan tingkat   

Likuiditas Quick Ratio juga mengalami penurunan dari tahun 2003 

sampai tahun 2005. pada tahun 2003 tingkat likuiditas sebesar 420% 

hasil ini berarti koperasi mempunyai kemampuan untuk membiayai 

kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap 

kewajiban lancar Rp 100,- ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar 

sebesar Rp. 420,-. Tahun 2004 quickt ratio sebesar 366,26% artinya 

koperasi mempunyai kemampuan untuk membiayai kewajiban yang 

harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 

100,- ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 366,22 

sedangkan tahun 2005 quick  ratio sebesar 295,89%  artinya koperasi 

mempunyai kemampuan untuk membiayai kewajiban yang harus segera 

dipenuhi dengan aktiva lancar, setiap kewajiban lancar Rp 100,- 

ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 298,89.  

Perhitungkan dengan Cash Ratio selama tahun 2003-2005 srata-

rata sebesar 79,88% yang artinya setiap Rp 100,- utang lancar dijamin 

dengan Rp 79,88 kas yang tersedia dan bank yang segera dapat 

dituangkan. 

Dengan demikian tampak jelas bahwa tingkat likuiditas baik 

dengan currentr ratio,quick ratio dan cash ratio KPRI Pamungkas 

Pemalang dalam kondisi sangat likuid berdasarkan standar yang telah 
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ditetapkan. Apabila dilihat dari segi efisiensi modal kerja, KPRI 

Pamungkas Pemalang sudah efisien dalam pengelolaan modal kerjanya. 

 
4.2.2. Rasio Solvabilitas 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya. Tingkat solvabilitas koperasi dilakukan dengan 

membandingkan total aktiva dengan total hutang, jadi setiap 

penambahan nilai hutang akan menurunkan tingkat solvabilitas koperasi. 

Dari hasil analisis tingkat solvabilitas KPRI Pamugkas Pemalang 

dari tahun 2003 sampai tahun 2005 berturut-turut adalah 418,64%, 

384,61% dan 321,43% hal ini jelas bahwa tingkat solvabilitasnya selalu 

mengalami penurunan. 

Standar nilai untuk tingkat solvabilitas KPRI Pamungkas 

Pemalang yang telah ditetapkan oleh Instruktur mentri Koperasi 

No.04/INST/M/VI/1988 dan Surat edaran Direktorat Jendral Bina 

Lembaga Koperasi No.397/BLK/IX/1989 adalah: 

Diatas 201% sangat solvabel 

100-200% solvabel 

Dibawah 100% tidak solvabel 

Dibandingkan dengan standar nilai rasio solvabilitas yang telah 

ditetapkan tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata tingkat solvabilitas 

sebesar 375% dinilai sangat baik karena ditas standar yaitu diatas 201% 

atau dalam keadaan yang sangat solvabel. Tingkat solvabilitas KPRI 

Pamungkas Pemalang semakin menurun disebabkan adanya utang 



65 

 

kepada PT KLI , utang UKM, dan hutang kepada PT Gas Negara tetapi 

masih dalam standart nilai yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya maka 

akan dibahas satu persatu dari tahun 2003-2005. 

Pada tahun 2003 tingkat solvabilitas sebesar 418,64% hal ini 

berarti bahwa setiap kewjiban Rp 100,- dijamin dengan aktiva sebesar 

Rp 418,64 jika koperasi dibubarkan maka koperasi akan dapat melunasi 

hutangnya. Pada tahun 2004 tingkat likuiditas sebesar 384,38% hal ini 

berarti bahwa setiap kewjiban Rp 100,- dijamin dengan aktiva sebesar 

Rp 384,38. jika dibandingkan dengan tahun 2003 hasilnya menurun 

karena adanya utang kepada pihak ketiga yaitu  kepada PT KLI , utang 

UKM, dan hutang kepada PT Gas Negara. Untuk tahun 2005 tingkat 

solvabilitas sebesar 321,43% hal ini berarti berarti bahwa setiap 

kewjiban Rp 100,- dijamin dengan aktiva sebesar Rp 321, 43 

  Dengan demikian tampak bahwa tingkat solvabilitas KPRI 

Pamungkas Pemalang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalm kondisi 

yang solvabel karena hasilnya diatas rata-rata standart yaitu 201% . Hal 

ini mengindikasikan bahwa aktiva yang dimiliki lebih besar bila 

dibandingkan dengan kewajibannya dan KPRI Pamungkas Pemalang 

tidak menggunakan hutang yang besar dalam menjalankan usahanya, hal 

ini menunjukkan KPRI Pamungkas Pemalang memiliki jumlah pinjaman 

yang kecil dan aktiva yang dimiliki cukup besar yang sebagian besar 

berupa piutang baik piutang anggota ataupun non anggota, tetapi KPRI 

Pamungkas Pemalang dikatakan sudah menggunakan aktivanya secara 
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efektiv dalam kegiatan usahanya sehingga terjadi keseimbangan antara 

modal yang diinvestasikan kedalam kedalam pos-pos aktiva. 

 
4.2.3. Rasio Rentabilitas 

 Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Metode yang dilakukan untuk menilai rentabilitas 

modal sendiri pada KPRI Pamungkas Pemalang adalah dengan 

membandingkan SHU dengan modal sendiri. Dengan rentabilitas dapat 

diketahui efisiensi penggunaan modal dari suatu perusahaan. Rasio 

rentabilitas yang digunakan Departement Koperasi adalah Rasio 

Rentabilitas Modal Sendiri. 

 Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa tingkat rentabilitas 

modal sendiri selama 3 (tiga) berturut-turut dari tahun 2003-2005 adalah 

sebagai berikut 5,02; 6,13; 7,65. Hal ini menunjukan bahwa secara 

umum tingkat rentabilitas modal sendiri KPRI Pamungkas Pemalang 

selalu mengalami kenaikan, tetapi apabila dihitung rata-ratanya tingkat 

likuiditas KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003-2005 hanya 

sebesar 6,27% dan hasilnya belum memenuhi standar yang telah 

ditetapkan oleh Departemen Koperasi. 

 Untuk mengukur Tingkat Rentabilitas modal sendiri KPRI 

Pamungkas Pemalang dapat diukur dengan menggunakan standar 

rentabilitas yang telah ditetapkan oleh Instruktur Menteri Koperasi 

No.04/INST/M/VI/1988 dan Surat Edaran Direktorat Jendral Bina 

Lembaga Koperasi No.397/BLK/IX/1989 adalah : 
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Diatas 12% sangat efisien 

9-12% efisien 

kurang dari 9% tidak efisien 

Dibandingkan dengan standar tersebut dapat diketahui bahwa 

tingkat rentabilitas KPRI Pamungkas Pemalang secara umum dilihat dari 

rata-ratanya  sebesar 6,27% yang artinya setiap Rp 100,- modal sendiri 

bisa menghasilkan Rp 6,27 hasil tersebut dinilai tidak efisien karena 

jumlah tersebut masih dibawah standar yang telah ditetapkan yaitu masih 

berada dibawah 9%. 

 Tingkat rentabilitas modal sendiri tidak efisien yang ditunjukkan 

oleh aspek rentabilitas modal sendiri yang dihasilkan selama periode tiga 

tahun, disebabkan karena tidak berada pada standar yang telah 

ditetapkan dengan demikian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 

pada KPRI Pamungkas Pemalang dilihat dari aspek rentabilitas modal 

sendiri tidak baik atau tidak efisien walaupun rasio yang dihasilkan 

selama tiga tahun tersebut selalu naik. Karena kenaikan modal sendiri 

tidak diimbangi dengan kenaikan laba usaha yang signifikan. Untuk 

lebih jelasnya akan dibahas dari tahun ketahun analisis tingkat 

rentabilitas yaitu sebagai berikut 

 Pada tahun 2003 tingkat rentabilitasnya sebesar 5,02% hal ini 

berarti bahwa setiap modal sendiri sebesar Rp100,- menghasilkan laba 

sebesar Rp 5,02 berarti tingkat rentabilitas modal sendiri bisa dikatakan 

tidak efisien karena modal sendiri lebih besar dari pada SHU. Pada tahun 
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2004 tingkat rentabilitasnya sebesar 6,13% hal ini berarti bahwa setiap 

modal sendiri sebesar Rp100,- menghasilkan laba sebesar Rp 6,13 

berarti tingkat rentabilitas modal sendiri bisa dikatakan tidak efisien  

karena modal sendiri lebih besar dari pada SHU. Pada tahun 2005 

tingkat rentabilitasnya sebesar 7,65% hal ini berarti bahwa setiap modal 

sendiri sebesar Rp100,- menghasilkan laba sebesar Rp 7,65 berarti 

tingkat rentabilitas modal sendiri bisa dikatakan tidak efisien karena 

modal sendiri lebih besar dari pada SHU. 

 Rasio Rentabilitas modal sendiri dirata-rata sebesar 6,27% 

menunjukkan bahwa kemampuan KPRI Pamungkas Pemalang dalam 

menghasilkan SHU tidak berhasil, selain itu KPRI Pamungkas Pemalang 

belum mampu membayar hutang-hutangnya dengan menggunakan 

modal sendiri atau belum mampu menghimpun modal sendiri dalam 

menghasilkan laba (SHU) atau belum menunjukkan pemanfaatan modal 

sendiri pada KPRI Pamungkas Pemalang menghasilkan laba (SHU).  

Namun juga perlu diingat bahwa keberhasilan koperasi bukan ditinjau 

dari SHU saja. KPRI Pamungkas Pemalang juga harus mensejahterakan 

anggota, yaitu dengan cara menambah pelayanan koperasi. 

Jumlah SHU KPRI Pamungkas Pemalang mengalami kenaikan 

yang cukup tinggi begitu juga kenaikan modal sendiri, namun tetap saja 

belum memenuhi Standar Departemen Koperasi, untuk itu KPRI 

Pamungkas Pemalang hendaknya bisa meningkatkan efisiensi 
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penggunaan modal kerja serta kekayaan yang dimilikinya untuk 

meningkatkan tingkat rentabilitasnya. 

Hasil yang dimiliki menunjukkan bahwa asset tang dimilik KPRI 

Pamungkas Pemalang belum sebanding dengan hasil usaha yang 

diperoleh sehingga masih perlu adanya peningkatan atau pengoptimalan 

asset yang dimiliki koperasi untuk meningkatkan hasil usaha yang 

diperolehnya.karena asset yang dimiliki KPRI Pamungkas Pemalang 

belum sebanding dengan hasil usaha yang diperoleh. 

 
4.2.4. Rasio Aktivitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah 

perusahaan memakai assetnya. Rasio aktivitas disebut juga rasio 

perputaran. 

Pada KPRI Pamungkas Pemalang perhitungan rasio aktivitas 

meliputi tingkat perputaran piutang, perputaran modal kerja, perputaran 

pendapatan, perubahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 

wajib kredit, simpanan Bantu modal, perubahan jumlah anggota dan unit 

usaha. Dimana perubahan dari tahun 2003-2005 terinci sebagai berikut, 

tahun 2003-2004 untuk perputaran piutang mengalami kenaikan yaitu 

dari 1,5 menjadi 2 kali dan tahun 2005 sama yaitu 2 kali dan hasil rata-

ratanya 1,8 kali yang artinya pada KPRI Pamungkas Pemalang selama 

tiga tahun berturut-turut mengalami perputaran hingga 1,8 atau 2 kali 

perputaran. 
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 Menurut standar yang telah ditetapkan jika kurang dari 1 kali  

artinya kurang baik, 1-2,5 kali artinya cukup baik, 2,6-3,4 kali artinya 

baik dan jika diatas 3,5 kali artinya sangat baik. Untuk rata-rata 

perputaran piutang selama tiga tahun berdasarkan hasil analisis sebesar 

1,8 kali hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena berada antara 

1-2,5 kali hal ini disebabkan karena jumlah penjualan lebih besar dari 

pada  piutang rata-rata 

Untuk perubahan yang terjadi pada KPRI Pamungkas Pemalang 

dinilai sudah cukup baik, pada perubahan simpanan seperti simpanan 

pokok, simpanan wajib, simpanan wajib kredit, dan simpanan bantu 

modal dipeoleh rata-rata yang relatif sama dari tahun 2003-2005. hal ini 

mengindikasikan keseimbangan hasil yang diperoleh selama tiga tahun 

tersebut, untuk itu berarti bahwa dalam pengelolaan kekayaan bersihnya 

dinilai sudah cukup baik. 

Begitu juga untuk perubahan jumlah anggota dan unit usaha 

dinilai sudah cukup baik, pada tahun 2003-2005 hasilnya seimbang, baik 

untuk perubahan jumlah anggota atau perubahan unit usaha. Untuk 

perubahan jumlah anggota semakin menurun dari tahun 2003-2005 

tetapi hal itu tidak perpengaruh besar terhadap keberhasilan KPRI 

Pamungkas Pemalang karena perubahannya tidak signifikan. Sedangkan 

untuk perubahan unit usaha dari tahun 2003-2004 meningkat yang 

berarti bahwa KPRI Pamungkas Pemalang dapat menambah volume 

penjualan dengan cra menambah unit usaha. Ditahun 2003 hanya ada 8 
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(delapan) unit usaha yang dikelola KPRI Pamungkas Pemalang yaitu 

simpan pinjam, swalayan mini, pengadaan ATK (alat tulis kantor), foto 

copy, jasa rekening (Listrik, PAM, Telepon), pengadaan barang usaha 

atau konsinyasi dengan pihak ketiga, jasa pembuatan atau perpanjangan 

STNK/SIM dan jasa wartel, sedangkan untuk tahun 2004 dan 2005 unit 

usaha ditambah dengan pengadaan tanah kavling. 

 
4.2.5. Laporan Arus Kas 

Untuk mengetahui arus kas masuk dan keluar dari kegiatan 

operasional, kegiatan investasi, pembiayaan, guna mengetahui saldo kas 

akhir dalam satu periode. 

Laporan arus kas ini dinilai banyak memberikan informasi 

tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan likuiditas 

dimasa yang akan datang. Laporan arus kas memberikan informasi yang 

relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusaan 

pada sutu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi 

berdasarkan pada kegiatan operasional, kegiatan investasi dan kegiatan 

pembiayaan. 

Laporan arus kas juga dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan perusaah menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus 

kas masuk dan keluar, menilai kemungkinan keadaan arus kas masuk 

dan keluar, arus kas bersih perusahaan, menyajikan informasi bagi 

investor, kreditur, memproyeksikan return dari sumber kekayaan 
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perusahaan, dan menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas 

kedalam perusahaan dimasa yang akan datang.  

Laporan Arus Kas pada KPRI Pamungkas Pemalang dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi dan 

kegiatan pembiayaan, dimana untuk tahun 2003 sampai 2005 

penggolongan ketiganya sama. 

Adapun pada kegaiatan operasional arus kas masuk terdiri dari 

penjualan barang dan pendapatan jasa, untuk arus kas keluar terdiri dari 

biaya promosi, biaya usaha, biaya adm dan umum, biaya karyawan, 

biaya bangunan, biaya kendaraan, biaya keuangan, biaya organisasi, dan 

biaya sarana dan prasarana. Sedangkan untuk biaya investasi arus kas 

masuk terdiri dari penjualan alat kantor setda, arus kas keluarnya berasal 

dari pembayaran untuk mendapatkan mendapatkan aktiva tetap, 

pembayaran investasi jangka panjang, dan pemberian pinjaman kepada 

non anggota. Dan pada kegiatan pembiayaan arus kas masuknya berasal 

daripenjualan barang dan pendapatan jasa, untuk kas keluar berasal dari 

pembayaran hutang saham PT KLI, hutang PT Gas Negara dan 

pembayaran hutamg UKM. 

Berdasarkan hasil analisis tahun 2003 dari kegiatan operasional 

arus kas masuknya lebih besar dari pada arus kas keluar hal itu jelas 

mendapatkan saldo akhir bersih yang cukup besar berarti KPRI 

Pamungkas Pemalang dinilai sudah cukup baik dalam pengelolaan dana 

operasionalnya begitu juga untuk tahun 2004 dan tahun 2005 yang 
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dinilai cukup baik. Untuk kegiatan investasi arus kas masuk hanya 

didapat dari penjualan alat ketik setda yang dari tahun 2003-2005 selalu 

mengalami penurunan, hal itu berarti menipisnya angka penjualan, 

sedangkan untuk arus kas keluarnya dari tahun 2003-2005 berfluktuasi 

namun demikian masih dinilai cukup baik, pada tahun 2003-2004 

mengalami kenaikan sedangkan tahun 2004-2005 mengalami penurunan 

dan jelas mempengaruhi hasil bersih yang akan diperoleh hal itu 

disebabkan pula oleh menurunnya jumlah piutang non anggota selama 

tiga tahun berturut-turut. Untuk kegiatan pembiayaan dari tahun 2003-

2005 selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini 

disebabkan oleh naiknya arus kas masuk dan penurunan yang cukup 

tinggi pada hutang-hutangnya dari tahun 2003-2005 dengan kata lain 

berarti KPRI Pamungkas Pemalang bisa mengendalikan hutang-

hutangnya. 

Dari hasil diatas tentu akan didapat saldo akhir yang semakin 

meningkat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berarti KPRI Pamungkas 

Pemalang sudah dapat menghasilkan, merencanakan, dan mengontrol 

arus kas masuk dan arus kas keluar dengan baik. Dengan demikian KPRI 

Pamungkas Pemalang akan dengan mudah menilai kemungkinan 

keadaan arus kas masuk, arus kas keluar dan arus kas bersih selama 

periode 2003-2005. 
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4.2.6. Laporan Perubahan Modal  

Untuk mengetahui bagaimana perubahan posisi modal kerja dan 

untuk mengetahui saldo kekayaan bersih pada akhir tahun.dapat dilihat 

dalam Laporan Perubahan Modal Kerja, diatas telah dihitung perubahan 

modal kerja KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003 sampai tahun 

2005 dimana dengan melihat perhitungan itu jelas bahwa saldo kekayaan 

dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, untuk tahun 2003 saldo 

kekayaan bersih sebesar Rp 1.366.089.006,51 sedangkan untuk tahun 

2004 saldo kekayaan bersih sebesar Rp 1.518.974.661,49 dan untuk 

tahun 2005 saldo kekayaan KPRI Pamungkas Pemalang sebesar Rp 

1.702.144.744,41, dengan demikian berarti modal yang dimiliki KPRI 

Pamungkas Pemalang sudah sangat baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa tentang Kinerja Keuangan Beragam            

(tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Aktivitas, Laporan Arus Kas serta 

Laporan Perubahan Modal) pada KPRI Pamungkas Pemalang maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat Likuiditas KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003-2005 

baik dengan current ratio, quick ratio dan cash ratio dinilai sangat 

likuid karena berada diatas standar yang telah ditentukan. Hal ini berarti 

pengelolaan modal kerja sudah efisien,  

2. Tingkat Solvabilitas KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003-2005 

dalam keadaan sangat solvable karena berada diatas standar yang telah 

ditentukan. Hal ini disebabkan oleh jumlah aktiva yang cukup besar jika 

dibandingkan dengan kewajiban  dan KPRI Pamungkas Pemalang 

memiliki jumlah pinjaman yang relative kecil. 

3. Tingkat Rentabilitas KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003-2005 

dalam kondisi yang kurang baik karena berada dibawah standar yang 

telah ditentukan . Hal ini disebabkan oleh meningkatnya modal sendiri 

tidak diimbangi dengan kenaikan laba usaha yang signifikan atau dapat 

dikatakan modal sendiri lebih besar dibandingkan dengan SHU nya 
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sehingga perlu adanya peningkatan atau pengoptimalan asset yang 

dimiliki koperasi untuk meningkatkan hasil usahanya. 

4. Tingkat Rasio Aktivitas KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003-

2005 dinilai cukup baik karena hampir semua perputaran berjalan secra 

teratur dalam tiap tahunnya. 

5. Laporan Arus Kas KPRI Pamungkas Pemalang dari tahun 2003-2005 

perkembangannya dinilai cukup baik,didapat dengan menghitung 

sumber-sumber yang bersangkutan yaitu pada kegaiatan operasional arus 

kas masuk terdiri dari penjualan barang dan pendapatan jasa, untuk arus 

kas keluar terdiri dari biaya promosi, biaya usaha, biaya adm dan umum, 

biaya karyawan, biaya bangunan, biaya kendaraan, biaya keuangan, 

biaya organisasi, dan biaya sarana dan prasarana. Sedangkan untuk biaya 

investasi arus kas masuk terdiri dari penjualan alat ketik setda, arus kas 

keluarnya berasl dari pembayaran untuk mendapatkan mendapatkan 

aktiva tetap, pembayaran investasi jangka panjang, dan pemberian 

pinjaman kepada non anggota. Dan pada kegiatan pembiayaan arus kas 

masuknya berasal daripenjualan barang dan pendapatan jasa, untuk kas 

keluar berasal dari pembayaran hutang saham PT KLI, hutang PT Gas 

Negara dan pembayaran hutang UKM. 

6. Perhitungan Laporan Perubahan Modal pada KPRI Pamungkas 

Pemalang periode 2003-2005 dinilai sangat baik karena selalu 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dilihat dari hasil saldo  

kekayaan akhir dari tahun 2003-2005 yang selalu mengalami kenaikan.  
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5.2. Saran 

KPRI Pamungkas Pemalang terus meningkatkan efisiensi modal kerjanya, 

agar KPRI Pamungkas Pemalang tetap bisa mengendalikan aktiva lancarnya agar 

tidak menjadi berlebihan., KPRI Pamungkas Pemalang agar menekan angka 

piutang yang terlalu besar baik kepada anggota ataupun non anggota, KPRI 

Pamungkas Pemalang agar lebih meningkatkan tingkat rentabilitasnya dengan 

cara adanya peningkatan atau pengoptimalan asset yang dimiliki koperasi untuk 

meningkatkan hasil usahanya. 
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