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Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, pada KUD “Sumber Makmur” dan 

KUD “DAU” dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Unit Desa (Study Pada 

KUD “Sumber Makmur” dan KUD “DAU” Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja keuangan KUD “Sumber Makmur” dan KUD “DAU”, variabel yang 

digunakan adalah rasio likuiditas, rasio ekuitas, rasio biaya operasi dan rasio profitabilitas. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara time series dan menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

KUD “Sumber Makmur” meningkat ditinjau dari rasio likuiditas, rasio biaya operasi dan rasio 

profitabilitas. Maka KUD “Sumber Makmur” dapat dikatakan sehat, meskipun rasio ekuitas 

tidak sehat. Kinerja keuangan KUD “DAU” menunjukkan bahwa berdasarkan rasio likuiditas, 

rasio biaya operasi, rasio ekuitas dan rasio profitabilitas kinerja keuangan KUD “DAU” sehat. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara cross section menunjukkan bahwa KUD “DAU” 

mempunyai kinerja keuangan yang paling sehat. 

Dari hasil analisis rasio di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kinerja keuangan kedua 

KUD di Malang selama tahun 2001-2004 meningkat ditinjau dari rasio likuiditas, rasio ekuitas, 

rasio biaya operasi dan rasio profitabilitas. Dari kedua KUD di Malang tersebut yang paling 

sehat perkembangan kinerja keuangannya adalah KUD “DAU”. 

Berdasarkan kesimpulan di atas diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

alat evaluasi kemajuan koperasi dan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan 

koperasi. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua koperasi 

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang keuangan khususnya. Bagi kreditur 

hendaknya mempertimbangkan kinerja keuangan koperasi yang akan dijadikan obyek kredit dan 

mengetahui prospek koperasi di masa yang akan datang sebelum mengambil keputusan untuk 

kredit di sektor koperasi. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan wawasan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan 

koperasi.  

 


