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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Hasil Peneliti Terdahulu 

Tinjauan  peneliti terdahulu yang dijadikan pertimbangan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) dengan objek 

penelitian KPRI “Setia” Kecamatan Pragaan Sumenep. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan pada KPRI “Setia” Kecamatan Pragaan 

Sumenep diukur dengan mmenggunakan rasio-rasio standar koperasi 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan KPRI “Setia” 

Kecamatan Pragaan Sumenep selama periode 2008-2010 kinerja 

keuangannya cukup sehat. 

Penelitian lain dilakukan oleh Purwandari (2012) dengan objek 

penelitian di KPRI “Bina Karya” Balongpangga Kabupaten Gresik. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada KPRI “Bina Karya” 

Balongpangga Kabupaten Gresik dengan mengggunakan rasio-rasio 

standar koperasi, KPRI “Bina Karya” Balongpangga Kabupaten 

Gresik selama perioode 2008-2012 kinerja keuangan dinyatakan 

cukup sehat. 

 

B. Tinjauan Teori  

1. Kinerja keuangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:570), 

kinerja adalah  sesuatu yang  dicapai, prestasi yang  diperlihatkan, 

atau kinerja merupakan  kemampuan kerja. Menurut Sukarno 
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(2000:111),  Kinerja adalah gambaran  mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

Menurut Martono (2002:52)  kinerja keuangan suatu 

koperasi atau badan usaha lain sangat bermanfaat bagi berbagai 

pihak (stakeholders), seperti investor, kreditur, analis, konsultan 

keuangan, pialang, pemerintah, dan 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 keuangan badan usaha terutama 

profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. 

Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini, 

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. 
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2. Faktor-faktor Penentu Kinerja Keuangan Koperasi 

Menurut 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: 

a. Likuiditas, adalah menunjukkan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan pada saat ditagih.  

b. Solvabilitas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka 

pendek maupun jangka panjang.  

c. Rentabilitas atau profitabilitas, adalah menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan 

kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan 

aktivanya secara produktif. 

d. Stabilitas usaha, adalah 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 hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya. 
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3. Model Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi 

Model penilaian kinerja keuangan antara lain adalah dengan 

melakukan analisis rasio. Rasio keuangan adalah suatu hal yang 

menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain atau perbandingan antara 

berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka atau persentase. 

Menurut Martono (2002:55) beberapa jenis analisis rasio 

keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan atara 

lain: 

a. Analisis Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi keajiban jangka pendek yang harus segera 

dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

b. Analisis Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun 

jagka panjang. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas dapat 

diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari proses menganalisis 

rasio yang berhubungan dengan pelunasan kewajiban serta 

pengembalian modal. 
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c. Analisis Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selam periode tertentu. Selanjutnya 

analisis rentabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang 

menunjukkan berapa besar kontribusi laba dari modal yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

d. Analisis Rasio Profitabilitas 

Profabilitas merupakan perbandingan hasil usaha yang 

diperoleh koperasi dengan pendapatan bruto pada tahun yang 

bersangkutan. Pendapatan bruto diperoleh dari total penjualan 

ditambah pendapatan non operasional dikurang dengan harga 

pokok penjualan. 

Menilai kinerja koperasi tidak cukup hanya menggunakan 

ukuran dari laporan keuangannya saja karena laporan keuangan 

mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Warsono (2003:23) 

terdapat 6 kelemahan dari analisis rasio keuangan: 

a. Kadang sulit mengidentifikasi kategori industri dengan 

perusahaan berada jika perusahaan beroperasi dalam beberapa 

bidang usaha. 

b. Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan 

perkiraan saja dan hanya memberikan panduan umum, karena 

bukan merupakan hasil penelitian ilmiah dari seluruh 

perusahaan dalam industri maupun sample yang cocok dari 

beberapa perusahaan dalam industri. 
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c. Perbedaan praktik akuntansi pada tap-tiap perusahaan dapat 

menghasilkan perbedaan rasio yang dihitung. 

d. Rasio keuangan dapat terlalu tinggih atau terlalu rendah. 

e. Rata-rata industri mungkin tidak memberika target rasio atau 

norma yang diinginkan. 

f. Banyak perusahaan mengalami situasi musiman dalam kegiatan 

operasinnya. 

Cara penilaian untuk memperoleh angka skor dalam perhitungan 

SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

No.14/Per/M.KUKM.XII/2009 

1. Permodalan  

a. Rasio modal sendiri terhadap asset, ditetapkan sebagai berikut: 

             

           
      

1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih 

kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. 

2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai tambah 5 

dengan maksimum nilai 100. 

3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap 

kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. 

4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan. 
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b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang 

Beresiko, ditetapkan sebagai berikut: 

             

                      
      

1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. 

2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 

1 dengan nilai maksimum 100. 

3)  Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor 

permodalan. 

c. Rasio Kecukupan Modal sendiri, ditetapkan sebagai berikut: 

                         

    
      

1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara 

Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %. 

2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap 

komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada 

neraca dengan bobot pengakuan risiko. 

3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva 

KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan 

bobot pengakuan risiko. 

4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara 

menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada 
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dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen 

aktiva. 

5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh 

dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan 

nilai ATMR dikalikan dengan 100 %. 

2. Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 

(empat) rasio,yaitu: 

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan, ditetapkan sebagai berikut: 

                            

               
      

Tabel 2.1 Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

<25 

25<X<50 

50<X<75 

>75 

0 

50 

75 

100 

10 

10 

10 

10 

0,00 

5,00 

7,50 

10,00 

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, 

ditetapkan sebagai berikut:  
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1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0. 

2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, 

dengan maksimum nilai 100. 

3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor. 

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan 

sebagai berikut:  

               

                   
      

1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan 

penghapusan diberi nilai 0; 

2) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 

sampai dengan maksimum 100; 

3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor. 

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan, ditetapkan sebagai berikut: 

                      

                       
      

Tabel 2.2 Penilaian rasio pinjaman yang berisiko. 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

30 

26-30 

21-<26 

<21 

25 

50 

75 

100 

5 

5 

5 

5 

1,25 

2,50 

3,75 

5,00 

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
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3. Manajemen 

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban 

pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan 

komposisi pertanyaan sebagai berikut: 

a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

4. Penilaian efisiensi 

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) 

rasio yaitu: 

a. Rasio beban operasi, ditetapkan sebagai berikut: 

                     

                 
      

1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi 

nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil 

dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 

sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan 

maksimum nilai 100.  
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2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian. 

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, ditetapkan sebagai 

berikut: 

           

         
      

1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap 

penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai 

dengan maksimum nilai 100. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian. 

c. Rasio efisiensi pelayanan, ditetapkan sebagai berikut: 

              

               
      

1) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio 

antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya 

setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai 

dengan maksimum nilai 100. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor 

penilaian. 

5. Likuiditas 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi 

dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: 

a. Rasio kas, ditetapkan sebagai berikut: 
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1) Untuk rasio kas lebih dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, 

untuk rasio lebih kecil dari 15% smpai dengan 20% diberi 

nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi 

nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian. 

b. Rasio pinjaman, ditetapkan sebagai berikut: 

                       

                  
      

1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, 

untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 

sampai dengan maksimum 100. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. 

6. Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rasio rentabilitas asset, ditetapkan sebagai berikut: 

                 

           
      

1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 

25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 

sampai dengan maksimum 100. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 

b. Rasio rentabilitas modal sendiri, ditetapkan sebagai berikut: 

                  

                   
      

1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% 

diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 

25 sampai dengan maksimum 100. 
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2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan, ditetapkan sebagai 

berikut: 

                

                               
      

1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama 

dengan 100% diberi nilai 0 dan rasio lebih besar dari 100% 

diberi nilai 100 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. 

7. Jati Diri Koperasi 

a. Rasio Partisipasi Bruto, ditetapkan sebagai berikut: 

                 

                            
      

1) Untuk rasio lebih kecil 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap 

kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan 

rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian. 

 

 

 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota, ditetapkan sebagai berikut: 

   

                            
      

1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio 

antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap 
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kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan nilai maksimum 

100. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 

Berdasarkan hasil penghitungan penilaian terhadap 7 

komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d g, diperoleh 

skor secara keseluruan. Skor dimaksud dipergunakan untuk 

menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi 

yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, 

kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. 

Tabel  2.3 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP 

Skor Predikat  

80 < x < 100  

60 < x < 80  

40 < x < 60  

20 < x < 40  

< 20  

Sehat 

Cukup sehat  

Kurang sehat  

Tidak sehat  

Sangat tidak sehat  

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan     

Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009  

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Penilaian tingkat kesehatan koperasi digunakan untuk menjalankan 

kelangsungan hidup koperasi. Oleh karena itu dengan adanya kinerja 

keuangan ini maka akan dapat diketahui tingkat kesehatan koperasi. 

Agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka perlu 

adanya alur pikir. Berdasarkan dari landasan teori yang telah 

dikemukakan diatas dapat ditarik suatu kerangka pikir tentang 
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“Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi BUKOP Majapahit 

Propinsi Jatim”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 kerangka pikir 

 

Kerangka pikir penelitian pada Gambar 2.1 menjelaskan bagaimana 

penelitian ini dilakukan menggunakan analisis dengan standar peraturan 

Menteri koperasi dan UKM no.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Data pada 

Koperasi  

BUKOP Majapahit 

Laporan Keuangan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang pedoman penilaian koperasi 

Kinerja Keuangan 

Koperasi 

Cross Section 

 

Time Series  

 

Tidak Sehat 

 

Sehat  

 

Tidak Sehat  

 

Sehat  
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penelitian ini diolah secara time series dan cross section, setelah data 

laporan keuangan koperasi diolah maka akan diketahui bagaimana kinerja 

keuangan pada koperasi yang dikategorikan menjadi sehat atau tidak sehat.  

 

D. Hipotesis  

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara yang masih 

harus diuji secara empiris kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dan 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil 

hipotesis bahwa kinerja keuangan pada Koperasi Bukop Majapahit periode 

2010-2012 cukup sehat. 


