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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian  yang dilakukan oleh Setyowati dan Indarti (2011) 

dengan objek penelitian Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota 

Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penilaian keseluruhan 

Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang yaitu  

mendapatkan  hasil perhitungan berdasarkan aspek – aspek yang dianalisis  

yaitu sebesar 72,40 dari keseluruhan skor 100 dengan predikat cukup 

sehat. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Tujuan Koperasi dan Pengukuran Kinerja 

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Peningkatan kesejahteraan 

ekonomi anggota tersebut koperasi harus berpegang pada asas dan 

prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan.  

Secara umum tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
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mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sumarsono (2004:7). 

Evaluasi kinerja digunakan koperasi untuk melakukan perbaikan atas 

kegiatan operasionalnya. Evaluasi kinerja akan memberikan penilaian 

atas pengelolaan aset dan manajemen dituntut untuk melakukan 

evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja yang tidak sehat.  

Evaluasi ini dilakukan untuk mempertahankan sekaligus 

meningkatkan tingkat prestasi koperasi agar dapat menjalankan 

seluruh tujuan dasar koperasi. Evaluasi kinerja mempunyai tujuan 

pokok yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

(Mulyadi dan Setyawan, 56:1999). 

Pengukuran kinerja koperasi merupakan proses akhir dari 

suatu proses evaluasi yang didasarkan pada tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk 

mengukur prestasi yang telah dicapai pada suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

Pengukuran kinerja selain itu untuk menilai kontribusi suatu bagian 

dalam pencapaian tujuan koperasi secara keseluruhan baik anggota, 

pengurus, maupun pihak manajemen, serta memberi petunjuk dalam 

pembuatan keputusan. 

. 
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2. Faktor – Faktor Penentu Kinerja Keuangan Koperasi 

Kinerja keuangan pada koperasi masih cenderung dipengaruhi 

oleh bantuan dan modal dari luar seperti lembaga-lembaga 

pengembangan swadaya pemerintah maupun semi pemerintah (Purba 

2011; Retno 2011). Faktor – faktor penentu kinerja keuangan koperasi 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

a.  Faktor Internal  

Komponen faktor internal penentu kinerja keuangan koperasi 

sebagai berikut: 

1) Partisipasi Angggota 

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung 

keberhasilan atau perkembangan  suatu organisasi. Melalui 

partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan pencapaian tujuan.  

2) Solidaritas Antar Anggota Koperasi 

Ikatan solidaritas dapat dibangun secara lebih kongkrit dan 

juga bisa dikembangkan dalam peningkatan kinerja, untuk 

meraih tujuan besar, Soedirman (2006: 4). 

3) Perkembangan Modal 

Perkembangan modal dalam koperasi sangat mempengaruhi 

perkembangan usaha koperasi karena dengan modal yang 

cukup koperasi dapat mengembangkan usahanya yang lebih 

banyak lagi. 
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4) Pemilikan Dan Pemafaatan Perangkat Teknologi Produksi 

dan Informasi 

Hal ini terkait dari keefektifan memperoleh informasi dan 

melaksanakan tugas – tugas lainnya.  

5) Sistem Manajemen dan Kinerja Pengurus  

Sistem manajemen dan kinerja pengurus dalam koperasi 

mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi 

keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang 

berwatak sosial.  

b. Faktor eksternal sebagai penentu dalam kinerja keuangan koperasi 

terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut: 

1) Sistem Prasarana, Pelayanan, Pendidikan dan Penyuluhan  

2) Tingkat Harga 

Tingkat harga yang selalu berubah (naik) menyebabkan 

pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk 

meneruskan usaha. Sumarsono (2003:124)  

3. Penilaian Kinerja Koperasi 

Penilaian kinerja suatu koperasi akan lebih efektif dan sesuai 

dengan komponen atau kondisi organisasi sebuah koperasi. Penilaian 

koperasi dianalisis 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 : 
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a. Permodalan 

Aspek permodalan dinilai menggunakan 3 (tiga) rasio yaitu : 

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset  

=   
Modal Sendiri

Total Aset
 x 100 % 

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang 

Beresiko  

=  
Modal Sendiri

Pinjaman diberikan yg beresiko
 x 100 % 

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri  

= 
Modal Sendiri tertimbang

ATMR
 X 100 % 

b. Kualitas aktiva produktif 

Aspek kualitas aktiva produktif dinilai menggunakan empat 

rasio yaitu : 

1) Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume 

Pinjaman Diberikan  

= 
Volume pinjaman pada anggota 

volume pinjaman
 x 100% 

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman 

Yang Diberikan  

= 
Pinjaman bermasalah

pinjaman yang diberikan
 x 100% 

3) Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah  

= 
cadangan risiko

pinjaman bermasalah
 x 100% 
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4) Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang 

Diberikan  

= 
pinjaman yang berisiko

pinjaman yang diberikan
 x 100% 

c. Manajemen  

1) Manajemen Umum 

2) Kelembagaan 

3) Manajemen Permodalan 

4) Manajemen Aktiva 

5) Manajemen Likuiditas 

d. Efisiensi   

Aspek efisiensi dinilai dengan menggunakan 3 (tiga) buah rasio 

yaitu : 

1) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto 

= 
Beban Operasi Anggota

Partisipasi Bruto
 x 100% 

2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 

Beban usaha

SHU kotor
=  x 100% 

3) Rasio Efisiensi Pelayanan 

=
biaya karyawan

volume pinjaman
  x 100% 

e. Likuiditas 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 

rasio yaitu : 
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1) Rasio Kas 

= 
Kas +Bank

kewajiban lancar
 x 100% 

2) Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang 

Diterima 

= 
pinjaman yang diberikan

dana yang diterima
 x 100% 

f. Kemandirian dan pertumbuhan 

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan 

pada 3 rasio yaitu : 

1) Rentabilitas Asset 

= 
SHU sebelum pajak

total aset
 x 100% 

2) Rentabilitas Modal Sendiri 

= 
SHU bagian anggota

total modal sendiri
 x 100% 

3) Kemandirian Operasional Pelayanan 

= 
partisipasi neto

beban usaha+beban perkoperasian
 x 100% 

g. Jatidiri Koperasi 

Aspek jatidiri koperasi dinilai dengan menggunakan 2 (dua) 

rasio pada Koperasi Karyawan PG.Wringin Anom Situbondo 

yaitu : 

1) Rasio Partisipasi Bruto 

= 
partisipasi bruto

partisipasi bruto +pendapatan
 x 100% 

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 
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= 
PEA

simpanan pokok+simpanan wajib
 x 100% 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini dapat disusun kerangka pikir penelitian secara 

skematis untuk mempermudah arah penelitian dalam mengetahui kinerja 

Koperasi Karyawan Pabrik Gula Wringin Anom Situbondo yang dapat 

dilihat pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir penelitian pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa dalam 

menjalankan kegiatan operasinya Koperasi Karyawan PG Wringin Anom 

Situbondo agar selalu memantau perkembangan dan pertumbuhan koperasi. 

Tujuan Koperasi 

Kinerja Koperasi 

Sehat / Tidak Sehat 

Operasi Koperasi 

 

Evaluasi Kinerja Koperasi 
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Pemantauan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap 

kinerja koperasi secara periodik, sehingga dapat diketahui perkembangan koperasi 

selama periode tersebut. Adanya proses evaluasi tersebut pengurus dapat 

mengetahui kondisi kinerja koperasi yaitu sehat atau tidak sehat. Kondisi kinerja 

yang diperoleh dapat dinilai tingkat keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan serta prestasi kinerjanya, sehingga dapat menentukan 

tindakan perbaikan yang harus dilakukan selanjutnya.  

 

 

 

 

 


