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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjuan Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan landasan penulis adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Venti  Yulia Anggraeni (2008) dengan judul “Analisis Kinerja 

Keuangan KPRI Pemerintah Kabupaten Malang“. Dari hasil penelitian 

tersebut, menunjukan kinerja dari koperasi tersebut sehat. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan time series dan cross section. 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Joko Wahyudi (2006) dengan judul 

“Analisis Kinerja Keuangan pada KPRI Bangkit Bersama Banyuwangi”. 

Dari hasil penilaian klasifikasi koperasi sesuai dengan pedoman klasifikasi 

koperasi menurut Keputusan Menteri Negeri KUKM No. 

129/Kep/M.KUKM/XI/2002, kinerja keuangan koperasi ini dikatakan sangat 

baik. 

Adapun persamaaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-

sama menggunakan pendekatan time series dan cross section menggunakan alat 

analisis rasio berdasarkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah, Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang adalah obyek penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan objek 

penelitian pada koperasi karyawan dan peneliti sekarang pada koperasi simpan 

pinjam. 
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B. Tinjuan Teori  

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja yaitu tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain, kinerja 

merupakan tingkat pencapaian suatu organisasi. Kinerja keuangan berarti suatu 

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. (Sukardi, 2005 

:223). 

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, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan 

modal dari suatu koperasi atau badan usaha lain, nantinya akan dikelola dengan 

cara menghitung besarnya laporan keuangan tersebut, sehingga menjadi suatu 

laporan kinerja keuangan yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh 

manajemen perusahaan. 

2. Faktor – faktor Penentu Kinerja Keuangan 

Faktor – faktor penentu kinerja keuangan yaitu : ( Munawir , 2007 :31) 

a) Likuiditas, adalah menunjukan kemampuan 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. Suatu perusahaan 
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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. 

c) Rentablitas 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, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui 

dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode 

dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. 

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, serta 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur pada pemegang 

saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

3. Kinerja Keuangan Koperasi 

Menurut Hendar (2002:198)  Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya serta kemampuan untuk membayar hutang. 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 
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keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu 

koperasi atau badan usaha lain selama kurun waktu tertentu.  

4. Pengukuran Penilaian Kinerja Koperasi 

Pengukuran penilaian kinerja keuangan antara lain adalah dengan melakukan 

analisis rasio.Rasio keuangan merupakan cara untuk merangkum sejumlah besar 

data keuangan dan membandingkan kinerja keuangan perusahaan. (Brealey,Myers 

dan Marcus, 2007 : 72) 

Dalam melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-

rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan 

dihitung berdasarkan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba 

rugi.Setiap analisis keuangan merumuskan rasio tertentu yang dianggap 

mencerminkan aspek tertentu. (Suad Hasan,2006 : 69) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

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

menjelaskan penilaian koperasi dengan rasio yaitu : 

a. Permodalan 

Rasio keuangan ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kinerja keuangan koperasi ditinjau dari segi permodalannya. 

b. Kualitas Aktiva Produktif 

Rasio kualitas aktiva produktif ini adalah rasio keuangan yang ada pada 

keputusan menteri koperasi yang bertujuan untuk mengukur atau menilai 
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aktiva-aktiva yang ada didalam koperasi yang terbilang produktif dalam 

menghasilkan suatu hasil usaha. 

c. Manajemen 

Manajemen adalah suatu rasio dalam keuangan yang digunakan oleh 

organisasi (dalam hal ini adalah koperasi) untuk menilai seberapa besar 

kemampuan manajemen dalam mengelola organisasinya terkait dengan 

bidang usaha yang dijalankannya. Dalam manajemen koperasi terbagi 

menjadi lima bagian diantaranya adalah manajemen umum, manajemen 

kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen 

likuiditas. 

d. Efisiensi 

Efisiensi adalah suatu rasio keuangan yang ada didalam keputusan menteri 

negara koperasi yang digunakan untuk mengukur ke efisiensian kinerja 

yang dilakukan koperasi selama beroperasi. 

e. Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah suatu rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan (koperasi) dalam memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus segera dipenuhi atau memenuhi kewajiban pada saat 

ditagih. Pada prinsipnya semakain tinggi rasio likuiditasnya, maka semakin 

baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 
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f. Kemandirian dan Pertumbuhan 

Kemandirian dan pertumbuhan adalah suatu rasio keuangan yang ada 

didalam keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 

yang digunakan untuk menilai kecukupan modal atau cadangan yang 

dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dan nilai tukar 

dibandingkan dengan potensial loss. 

g. Jati Diri Koperasi 

Jati diri koperasi adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan koperasi 

untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

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

penilaian koperasi dengan rasio, yaitu: 

1. Permodalan  

Penilaian digunakan untuk menilai kecukupan modal koperasi dalam 

mengantisipasi resiko yang muncul. 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap total aset                          

             

            
        

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan beresiko                           
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c. Rasio Kecukupan Modal                                         

                        

    
        

2. Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian yang digunakan untuk menilai kondisi aset koperasi, termasuk 

antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan yang muncul. 

a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang 

diberikan.                                                                                                     

                             

                 
        

b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan. 

                   

                       
        

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah. 

                 

                   
        

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 

                      

                        
        

3. Manajemen  

Penilaian yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial 

pengurus koperasi pengurus koperasi dalam melakukan usaha sesuai dengan 

prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen resiko dan keputusan 

koperasi terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi serta komitmen 

koperasi. 



14 

 

a. Manajemen umum 

b. Kelembagaan  

c. Manajemen permodalan 

d. Manajemen aktiva 

e. Manajemen likuiditas 

4. Efisiensi  

Penilaian yang digunakan untuk menilai tercapainya tujuan dan sistem 

tujuan dari pihak yang berkepentingan terhadap koperasi. 

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.  

                     

                 
        

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor.                           

            

         
         

c. Rasio efesiensi pelayanan.                                          

               

               
        

5. Likuiditas 

Penilaian yang digunakan untuk menilai koperasi dalam memelihara 

tingkat likuiditasnya yang memadai termasuk antisipasi atas resiko likuiditas 

yang mncul. 

a. Rasio Kas.                                                                   
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b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. 

                       

                 
        

6. Kemandirian dan Pertumbuhan 

Penilaian yang berdasarkan tiga rasio yaitu rasio rentabilitas aset, 

rentabilitas ekuitas dam kemandirian operasional. 

a. Rentabilitas aset                                                      

 
                  

           
        

b. Rentabilitas modal sendiri .                                    

                  

                   
        

c. Kemandirian operasional pelayanan 

.
                

                               
        

7. Jati diri koperasi 

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan 

ekonmi anggota. 

a. Rasio partisipasi bruto.                            

                

                             
        

b. Rasio promosi ekonomi anggota ( PEA ) 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil laporan keuangan tahunan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Warga di Pasuruan, sehingga peneliti 

membutuhkan data laporan keuangan dari tahun ke tahun. Laporan keuangan 

tersebut akan dianalisis menggunakan analisis ratio, setelah itu hasil dari analisis 

yang telah dilakukan akan dianalisis tingkat kesehatan dan pertumbuhannya 

dengan menggunakan alat analisis cross section dan time series berdasarkan 

Standar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009. Hasil dari kedua analisis tersebut akan disimpulakan  

tentang  bagaimana kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Warga 

di Pasuruan dari tahun ke tahun. Kerangka pikir yang mendasari penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 1 

Kerangka pikir  

 

Sumber : model konsep yang dikembangkan dalam model penelitian  

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan tinjauan pustaka maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

Kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Kawan adalah sehat. 

 


