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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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




