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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesai Menara 
Teknika Arjosari Malang dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Menara Teknika 
Arjosari Malang.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Menara Teknika Arjosari Malang berdasarkan aspek 
rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia Menara Teknika Arjosari Malang berdasarkan aspek rentabilitas, 
likuiditas, dan solvabilitas adalah analisa rasio keuangan dengan mengunakan standart 
rasio yang telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi. Hasil perhitungan rasio 
rentabilitas pada umumnya dalam kondisi sehat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 
2004 kecuali rasio perputaran total aktiva (ATO) yang menghasilkan perputaran 
penjualan kurang dari 1 (satu) kali dari penggunaan keseluruhan aktiva. Rasio Likuiditas 
dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 menghasilkan nilai skor 0 (nol). Hal ini 
disebabkan karena rasio likuiditas yang dicapai melebihi standart maximal yang 
ditetapkan Departemen Koperasi (koperasi mengalami over likuid). Hal ini berarti 
koperasi dalam membayar hutang lancar memiliki kekuatan yang lebih. Akan tetapi 
kondisi ini tidaklah menguntungkan bagi koperasi dalam mencapai profitabilitas. 
Sedangkan kondisi solvabilitas dilihat dari kemampuan membayar hutang dengan 
menggunakan modal sendiri memiliki kemampuan yang baik dari tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2004 kecuali rasio solvabilitas yang membandingkan antara total asset 
dengan total kewajiban menghasilkan nilai 0 (nol). Hal ini dikarenakan hasil rasio yang 
dicapai diatas standart yang ditentukan oleh Departemen Koperasi. Jadi secara 
keseluruhan hasil penilaian terhadap kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik 
Indonesai Menara Teknika Arjosari Malang dilihat dari aspek rentabilitas, likuiditas, dan 
solvabilitas berada dalam standart kurang dari 55 dan termasuk dalam kreteria tidak 
sehat. Hal ini disebabkan karena nilai rasio likuiditas yang dihasilkan dari tahun 2002 
sampai dengan tahun 2003 adalah 0 (nol). Sedangkan tahun 2004 nilai rasio likuiditas 
yang dihasilkan sebesar 50. Nilai tersebut masih dalam kreteria tidak sehat. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya 
Koperasi Pegawai Republik Indonesai Menara Teknika Arjosari Malang hendaknya 
mempertahankan likuiditas hanya sebatas normal (sesuai dengan standart yang ditetapkan 
Departemen Koperasi) agar tidak mengorbankan tujuan mencapai profit.  


