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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurussobah (2008) di Koperasi 

Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang pada periode 2004-2006 

menggunakan pendekatan time series. Kesimpulannya adalah dilihat dari 

rasio likuiditas hasilnya baik, dari rasio solvabilitas adalah kurang baik, dari 

rasio equity terhadap hutang adalah kurang baik dan dari rasio profitabilitas 

kinerja keuangan dikatakan kurang baik. Disarankan untuk meningkatkan 

profitabilitasnya dengan diiringi menurunnya hutang koperasi. 

Kelemahan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menganalisa 

kinerja keuangan koperasi menggunakan analisa rasio, padahal menteri 

koperasi dan UKM telah mengeluarkan peraturan untuk mengetahui kinerja 

keuangan sutau koperasi hingga diperbaharui saat ini. Adapun persamaan dari 

penelitian ini adalah lokasi penelitian yang sama berada pada koperasi wanita 

serba usaha Setia Budi Wanita Kota Malang. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah alat anallisis yang digunakan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Okwan Himpuni (2008) di 

Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam Kecamatan Dramaga Kabupaten 

Bogor Provinsi Jawa Barat mengunakan alat Balanced Score Card (BSC). 

Hasil penelitiannya adalah secara keseluruhan dari hasil peninjauan keempat 

perspektif BSC, kinerja koperasi tersebut cukup baik. Kelemahan dari 
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penelitian tersebut adalah penelitian ini juga tidak menggunakan peraturan 

menteri koperasi dan UKM yang telah ditetapkan walaupun BSC mencakup 

keseluruhan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah persamaan objek 

yaitu koperasi serba usaha dan perbedaan dengan penelitian ini adalah alat 

analisisnya. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Penilaian kinerja keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat untuk mempertanggung-

jawabkan kepada para pemilik atas kepercayaan yang telah diberikan 

kepada manajemen (Munawir, 2004:3). Penilaian atau pengukuran 

kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. 

Selain digunakan untuk menilai keberhasilan  perusahaan, pengukuran 

kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem 

imbalan, perencanaan organisasi dan pengembangan perusahaan. 

Kinerja perusahaan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar (Fahmi, 2011:2) 

Kinerja (performance) dalam kamus istilah akuntansi adalah 

kuantifikasi dari kefektifan dalam pengoperasian bisnis selama 

periode tertentu (Joel, 2000). Kinerja keuangan koperasi merupakan 

gambaran kondisi keuangan koperasi pada suatu periode tertentu. 
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Kinerja keuangan koperasi dikatakan baik apabila koperasi telah 

menberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan koperasi 

selama periode tertentu dengan menggunakan alat analisa yang berupa 

rasio keuangan. 

Rasio adalah menggambarkan suatu hubungan atau 

pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain 

dan dengan menggunakan alat analisa perubahan rasio inidapat 

menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang 

baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka 

rasio pembanding yang digunakan sebagai standard (Munawir, 

2004:64). 

Laporan akuntansi pertanggung jawaban kepada berbagai 

tingkat manajemen dalam koperasi dapat dibagi menjadi 

(Rudianto,2010:216): 

1. Laporan pelaksanaan tanggung jawab, yaitu laporan yang 

merupakan laporan langsung gugat (accountable) 

2. Laporan informasi, yaitu laporan yang disusun dengan tujuan agar 

para manajer memperoleh informasi yang relevan dengan 

bidangnya, walaupun tidak perlu berkaitan langsung dengan 

tanggung jawab khusus atas kinerjanya. 
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2. Penilaian kinerja keuangan koperasi 

Salah satu pendekatan untuk melihat kualitas kemampuan 

koperasi adalah Klasifikasi Koperasi. Klasifikasi adalah suatu 

penilaian kinerja melalui sistem penilaian yang objektif dan 

transparan dengan kriteria dan persyaratan yang jelas dan dilakukan 

dalam satu periode. Klasifikasi koperasi adalah kegiatan untuk 

menilai dan atau kinerja sesuatu koperasi dalam suatu periode 

tertentu, dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian 

yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Kementrian Koperasi dan UKM, 2003). Penilaian kinerja 

koperasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 

Penilaian kinerja koperasi tersebut di atas didasarkan pada 

prinsip pengukuran kinerja koperasi yaitu mengacu pada tujuh jati 

diri koperasi, realible (ada konsistensi dalam pengukuran), dan valid 

(mengukur apa yang mestinya di ukur). Melalui penilaian ini 

diharapkan dapat diketahui kinerja koperasi dalam suatu periode 

tertentu dan dapat mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-

prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. 
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3. Indikator penilaian kinerja keuangan koperasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI 

Nomor: 14/Per/M.KUKM/IV/2009, maka indikator yang digunakan 

untuk menilai kinerja koperasi pada suatu periode tertentu adalah 

sebagai berikut: 

1. Permodalan, penilaian yang mencerminkan prinsip ini adalah: 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap total aset. 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

Modal sendiri KSP adalah  jumlah dari simpanan 

pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki 

karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan 

yang disisihkan dari Sisa hasil Usaha dan dalam kaitannya 

dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 

50% modal penyertaan. 

Modal sendiri USP adalah modal tetap USP, terdiri dari 

modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan 

dari koperasi yang bersangkutan, cadangan  yang disisihkan 

dari Hasil USP Koperasi dan dalam  kaitannya dengan 

penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% 

modal tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan. 

 

 



13 
 

 
 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang 

berisiko. 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
𝑥 100% 

Pinjaman yang diberikan berisiko adalah dana yang 

dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang 

tidak mempunyai agunan yag memadai dan atau jaminan dari 

penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman 

yang diberikan. 

c. Rasio kecukupan Modal Sendiri. 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥 100% 

Modal Sendiri Tertimbang adalah hasil perkalian nilai 

nominal modal sendiri yang ada dalam neraca dengan 

boborisiko masing-masing komponen modal sendiri. ATMR 

(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) adalah hasil perkalian 

nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot 

risiko masing-masing komponen aktiva. 

2. Kualitas Aktiva Produktif, penilaian yang mencerminkan prinsip 

ini adalah: 

a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume 

pinjaman diberikan. 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑥 100% 
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b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang 

diberikan. 

𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

Pinjaman bermasalah adalah  hasil penjumlahan dari 

50% dari pinjaman yang diberikan yang kurang lancar, 75% 

dari pinjaman yang diberikan yang diragukan dan 100% dari 

pinjaman yang diberikan yang macet. 

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah. 

𝑐𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
𝑥 100% 

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan. 

𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 

𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

3. Manajemen, penilaian yang mencerminkan prinsip ini adalah: 

a. Manajemen Umum. 

b. Kelembagaan. 

c. Manajemen Permodalan. 

d. Manajemen Aktiva. 

e. Manajemen Likuiditas. 

4. Efisiensi, subtansi penilaian yang digunakan adalah: 

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. 

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
𝑥 100% 
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b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor. 

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑆𝐻𝑈 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑥 100% 

c. Rasio efisiensi pelayanan. 

𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑥 100% 

5. Likuiditas, penilaian yang mencerminkan prinsip ini adalah: 

a. Rasio Kas. 

𝑘𝑎𝑠 + 𝑏𝑎𝑛𝑘

𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥 100% 

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. 

𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
𝑥 100% 

6. Kemandirian dan Pertumbuhan, subtansi penilaian adalah : 

a. Rentabilitas Aset. 

𝑆𝐻𝑈 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

b. Rentabilitas Modal Sendiri. 

𝑆𝐻𝑈 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥 100% 

c. Kemandirian Operasional Pelayanan. 

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑏𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 + 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛
𝑥 100% 

7. Jatidiri Koperasi, subtansi penilaian  adalah: 

a. Rasio partisipasi bruto. 

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 + 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100% 
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b. Rasio promosi ekonomi anggota. 

𝑃𝐸𝐴

𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 + 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏
𝑥 100% 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pikir 

Kinerja suatu koperasi dapat diketahui sehat atau tidak melalui 

analisis laporan keuangan koperasi tersebut dengan menggunakan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 14/Per/M.KUKM/IV/2009 

dimana dari hasil analisis selama tahun 2010-2012 itu ditinjau dengan 

pendekatan time series. Kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi 

Wanita Kota Malang dikatakan sehat apabila t ≤ t+1 dan dikatakan tidak sehat 

apabila t ≥ t+1. 

Koperasi Wanita Serba Usaha

Setia Budi Wanita kota Malang

laporan keuangan serta laporan 
dan literatur yang mendukung

Cross Section

Peraturan Menteri 
Koperasi dan UKM 
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