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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan  peneliti terdahulu yang dijadikan pertimbangan oleh penulis 

yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Viki (2012) di KPRI Bina 

Karya Balongpanggang Gresik. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa kinerja keuangan KPRI Bina Karya Balongpanggang pada aspek 

likuiditas dan aspek jati diri koperasi dinyatakan kurang sehat. Kedua, 

penelitian yang dilakukan oleh Dila (2012). Objek penelitian ini dilakukan 

pada Puskopad “A” DAM V/Brawijaya Malang. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Puskopad pada 3 tahun terakhir 

dinyatakan kurang sehat. 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Keuangan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:570), kinerja adalah  sesuatu 

yang  dicapai, prestasi yang  diperlihatkan, atau kinerja merupakan  

kemampuan kerja. Sukarno (2005:111), Kinerja adalah gambaran  

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi. 

Martono (2002:52)  kinerja keuangan suatu perusahaan atau badan 

usaha lain sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders), seperti 

investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan 
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pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa neraca dan 

laporan laba-rugi dari suatu koperasi atau badan usaha lain, apabila 

disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang 

nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu koperasi 

atau badan usaha lain selama kurun waktu tertentu.  

Standar Akuntansi Keuangan SAK (2009:4) menjelaskan bahwa 

informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan 

dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu 

informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang 

efektifitas perusahaan dalam memaanfaatkan tambahan sumber daya. 

Informasi fluktuasi kenerja sangat penting dan bermanfaat untuk 

prediksi kapasitas perusahaan atau koperasi dalam menghasilkan arus kas 

dari sumber daya yang ada. Munawir (2007:31) juga menjelaskan dari 

hasil analisis kinerja dapat diperoleh data yang akan mendukung 

keputusan yang akan diambil. Kinerja juga berguna dalam perumusan 

pertimbangan tentang efektivitas perusahaan atau koperasi dalam 

memanfaatkan tambahan sumber dayanya. 

2. Faktor-faktor Penentu Kinerja Keuangan 

Munawir (2007:31) dalam menganalisa dan menilai posisi 

keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang 

paling utama mempengaruhi dan mendapatkan perhatian oleh 

penganalisa adalah pertama, Likuiditas yang menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus 
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segera dipenuhi, atau kemampua perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan 

dikatakan dalam keadaan “likuid”.  

Kedua, Solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila, perusahaan 

tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup baik untuk 

membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya apabila jumlah aktiva 

tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya, berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan insolvabel. 

Ketiga, Rentablitas atau profitabilitas yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, 

dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode 

dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. 

Keempat, Stabilitas usaha yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur 

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

beban bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali 
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hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden secara teratur pada pemegang 

saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

3. Model Pengukuran Kinerja Keuangan 

Model pengukuran kinerja keuangan antara lain adalah dengan 

melakuakan analisis rasio. Rasio keuangan  adalah suatu hal yang 

menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lain atau perbandingan  antara berbagai 

gejala yang dinyatakan dengan angka/persentase. 

Terdapat dua macam metode untuk mengukur kinerja keuangan, 

pertama, dengan metode penilaian kinerja konvensional dengan hasil 

laporan keuangan yang diwujudkan dalam rasio keuangan antara lain 

rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan ukuran yang 

lainnya.  Kedua, pengukuran kinerja kontemporer dengan menggunakan 

beberapa macam alat ukur sebagai contoh dengan menggunakan metode 

EVA dan metode Balance Score Card (BSC). 

Suatu koperasi dapat dikatakan mempunyai posisi keuangan yang 

kuat (Ekawarna, 2010:90), apabila mampu memenuhi kewajiban-

kewajibannya tepat pada waktunya, memelihara modal kerja yang cukup 

untuk operasi yang normal, membayar bunga dan SHU yang dibutuhkan 

dan memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. 

Kinerja koperasi merupakan suatu tampilan tentang kondisi 

financial koperasi selama periode waktu tertentu. Untuk mengukur 
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keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan 

keuangan disamping data-data non keuangan lain yang bersifat sebagai 

penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas 

koperasi dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. 

4. Analisis Laporan Keuangan Koperasi 

 Kasmir (2010:66) analisis laporan keuangan merupakan salah satu 

cara untuk mengetahui kinerja keuangan dalam satu periode. Analisis 

laporan keuangan koperasi yang digunakan saat ini adalah bersumber 

dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009, berisikan tentang rasio-rasio keuangan yang 

digunakan untuk menilai kinerja laporan keuangan koperasi. 

a. Permodalan 

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari aspek 

permodalan. 

b. Kualitas Aktiva Produktif 

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari 

aktiva-aktiva yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan manfaat 

bagi koperasi. 

c. Manajemen 

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan manajemen 

dalam mengelola organisasinya terkait dengan bidang usaha yang 

dijalankan. 
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d. Efisiensi 

Rasio untuk mengukur keefisiensian kinerja yang dilakukan koperasi 

selama menjalankan kegiatannya. 

e. Likuiditas 

Rasio untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih. 

f. Kemandirian dan Pertumbuhan 

Rasio untuk mengukur kecukupan modal atau cadangan yang 

dibentuk untuk menutup fluktuasi suku bunga dan nilai tukar 

dibandingkan dengan potencial loss. 

g. Jati diri Koperasi 

Rasio untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai 

tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau memberikan 

manfaat atas partisipasi anggota. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan dan teori yang telah dibahas sebelumnya, maka 

dapat disusun suatu kerangka pikir yang menggambarkan tentang penerapan 

perhitungan kinerja suatu koperasi berdasar pada Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan UMKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Berikut kerangka pikir 

dalam penelitian ini. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Laporan Keuangan KPRI Setia 

Kinerja Keuangan Koperasi 

Analisis Rasio Keuangan Standar Permen Koperasi 
dan UKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Variabel: 
1. Permodalan 
2. Kualitas Aktiva Produktif 
3. Manajemen 
4. Efisiensi 
5. Likuiditas 
6. Kemandirian & Pertumbuhan 
7. Jatidiri Koperasi

Analisis Time Series 

Sehat Tidak Sehat 


