
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang dipertimbangkan peneliti adalah 

Faradina Prastika (2012) yang melakukan penelitian tentang analisis kinerja 

keungan KPRI Universitas Brawijaya Malang. Hasil dari penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa kinerja keungan KPRI Universitas Brawijaya Malang 

pada periode 2009-2011 termasuk kategori cukup sehat. Peneliti ini 

menggunakan pendekatan time seris dengan setandar Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 

14/Per/M.KUKM/XII/2009.   

Landasan penelitian terdahulu selanjutnya yang jadi pertimbangn 

adalah Achmad Seftyan (2012) yang menilai tentang analisis kinerja 

keuangan KPRI Guru Pasirian Kabupaten Lumajang dengan menggunakan 

penilaian kesehatan menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Hasil penilaian pada 

periode tiga tahun terakhir yaitu 2009-2011 mengalami fluktuasi, sehingga 

dapat berkembang dengan baik. 

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

sama-sama menggunakan pendekatan time series dan cross section 

menggunakan alat analisis rasio berdasarkan peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

Sedangkan obyek penelitian ini menggunakan obyek yang sama yaitu 
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Koperasi Pegawai Ripublik Indonesia. Akan tetepi tempat dan tahun 

penelitian yang digunakan peneliti terdahulu dan sekarang berbeda. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Keuangan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:570) kinerja adalah suatu 

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan 

kemampuan kerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan atau kegiatan/ program/ kebijakan  sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi (Sukarno,2005:111). 

Kinerja keuangan menurut Irham (2012:239) adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Seperti dengan menbuat suatu laporan keuangan 

yang telah memenuhi standar dan ketentuaan dalam SAK (Standar 

Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting 

Principle), dan lainya. 

Kinerja keuangan 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 dicapai oleh suatu koperasi atau badan usaha lain selama kurun 

waktu tertentu. 

Standar Akuntasi Keuangan (2009:4) menjelaskan bahwa 

informasi kinerja keuangan badan usaha terutama profitabilitas, 

dilakuakn untuk menilai perubahan potensi sumberdaya 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 tenteng efektifitas perusahaan dalam 

pemenfaatan tambahan sumber daya. 

2. Faktor-faktor Penentu Kinerja Keuangan 

Munawir (2007:31) dalam menganalisa dan menilai posisis 

keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang 

paling utama dalam mempengaruhi kinerja keuangan adalah: 

a. Likuiditas adalah menujukana kemampuan suatu perusahaan untuk 

mengetahui kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

pada saat tagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan dikatakan 

dalam keadaan “likuid”. 



b. Sovabilitas adalah menujukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikudasikan, baik kewajiban keungan jangka pendek maupun 

jangka panjang. Suatu perusahaan dikataka sovabel apabila, 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekeyaan yang cukup 

baik untuk pembayaran semua hutang-hutangnya. Sebaliknya apabila 

jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari pada jumlah 

hutangnya, bearti perusahaan tersebut keadaan insovebel. 

c. Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan suatu 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif, dengan dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan 

dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang 

diproleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal perusahaan tersebut. 

d. Stabilitas usaha adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usaha 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) konerja keuangan dilakukan untuk 

mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan yaitu 

meningkatkan kesejahteraan anggota serta kemampuan untuk membayar 

utang.  

Menurut Martono (2002:52) kinerja keuangan koperasi atau 

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

sepeti investor, kreditur, analisa, 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. 

4. Analisis Laporan Keuangan Koperasi 

Kasmir (2010:66) Analisis laporan keuangan merupakan salah 

satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. 

Analisis laporan keuangan koperasi yang digunakan saat ini adalah 

analisis laporan keuangan yang bersumber dari Keputusan Mentri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 

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

yang digunakan untuk menilai kinerja laporan keuangan koperasi. 

 

 



a. Permodalan 

Rasio keuangan ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari segi 

permodalannya. Ada beberapa klasifikasi dalam rasio permodalan 

yaitu: 

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset 

=
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
x100% 

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang 

Berisiko 

=
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
x100% 

Catatan: Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang 

dipinjamkan kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan 

yang memadai dan atau jaminan dari penjamanin atau avalis 

yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. 

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

=
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐴𝑇𝑀𝑅
x100% 

Catatan: Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR) adalah 

hasil perkalian nominal aktiva dan neraca dengan bobot risiko 

masing-masing komponen aktiva. 

b. Kualitas Aktiva Produktif 

Rasio kualitas aktiva produktif ini adalah rasio keuangan yang ada 

pada keputusan menteri koperasi yang bertujuan untuk mengukur 



atau menilai aktiva-aktiva yang ada didalam kopersi yang terbilang 

prouktif dalam menghasilkan suatu hasil usaha. Adapun klasifikasi 

rasio aktivitas produktif yaitu: 

1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume 

Pinjaman Diberikan 

=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
x100% 

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjamn yang 

Diberikan 

=
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
x100% 

3) Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah 

=
𝐶𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
x100% 

Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + 

penyisihan penghapusan pinjaman. 

4) Rasio Pimjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang 

Diberikan 

=
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
x100% 

Catatan: pinjaman yang diberikan berisiko adalah dana yang 

dipinjamkan kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan 

yang memadai dan atau jaminan dari peminjam atau avails yang 

dapat diandaikan atas pinjaman yang diberikan trsebut. 

 



c. Manajemen 

Manajemen adalah suatu rasio dalam keuangan yang digunakan oleh 

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

kemampuan manajemen dalam mengelola organisasinya terkait 

dengan bidang usaha yang dijalankannya. Dalam manajemen 

koperasi terbagi menjadi lima bagian diantaranya adalah: 

1) Manajemen Umum 

2) Kelembagaan 

3) Manajemen Permodalan 

4) Manajemen Aktiva 

5) Manajemen Likuiditas 

d. Efisiensi 

Efisiensi adalah suatu rasio keuangan yang ada didalam keputusan 

menteri Negara koperasi yang digunakan untuk menggukur ke 

efisiensian kinerja yang dilakukan koperasi selama beroperasi. Dalam 

rasio efisiensi dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu: 

1) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto 

=
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
x100% 

Catatan: Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah 

dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk 

USP Koperasi , beban perkoperasian dihitung secara porposional. 

2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 



=
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑆𝐻𝑈 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟
x100% 

3) Rasio Efisiensi Pelayanan 

=
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
x100% 

Catatan: biaya karyawan adalah biaya gaji dan honorarium 

karyawan. 

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 semakin tinggi rasio 

likuiditasnya, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rario likuiditas 

diklasifikasikan menjadi dua dua yaitu sebagai berikut: 

1) Rasio Kas 

=
𝐾𝑎𝑠 + 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
x100% 

2) Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima 

=
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛𝑦𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
x100% 

Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang 

biaya dan SHU belum dibagi. 

 

 



f. Kemandirian dan Pertumbuhan 

Kemandirian dan pertumbuhan adalah suatu rasio keuangan yang ada 

didalam keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan 

menegah yang digunakan untuk menilai kecukupan modal atau 

cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dan 

nilai tukar dibandingkan dengan potensial loss. Rasio kemandirian 

dan pertumbuhan ini dilasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: 

 

1) Rentabilitas Asset 

=
𝑆𝐻𝑈 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
x100% 

2) Rentabilitas Modal Sendiri 

=
𝑆𝐻𝑈 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
x100% 

3) Kemandirian Operasional Pelayanan 

=
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 + 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛
x100% 

Catatan: Beban usah adalah beban usaha bagi anggota 

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. Rasio jati diri 

koperasi diklasifikasikan menjadu dua yaitu: 

 

 



1) Rasio Parisipasi Bruto 

=
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 + 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
x100% 

Catatan: partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada 

koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota yang 

mencakup beban pokok dan partisipasi netto 

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

=
𝑃𝐸𝐴

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 + 𝑆𝑖𝑚𝑛𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏
x100% 

𝑃𝐸𝐴 = 𝑀𝐸𝑃𝑃 + 𝑆𝐻𝑈𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil laporan keuangan 

tahunan KPRI P dan K, sehingga peneliti membutuhkan data laporan 

keuangan dari tahun ke tahun. Laporan keuangan tersebut akan dianalisis 

menggunakan analisis rasio, setelah itu hasil dari analisis yang telah 

dilakukan akan dianalisis tingkat kesehatan dan pertumbuhannya dengan 

menggunakan alat analisis time series dan Cross Section dengan 

menggunakan Standar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Hasil dari kedua anakisis 

tersebut akan disimpulkan tentang bagaimana kinerja keuangan KPRI P dan 

K dari tahun ke tahun. Kerangka piker yang mendasari penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.1 berikut:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperasi Pegawai Republik 

Indonesi (KPRI) P dan K 

 

Analisis Laporan Keuangan 

Neraca dan Laba/Rugi 

Penentuan kinerja koperasi menggunakan peraturan 

menteri negara koperasi dan usaha kecil dan 

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

Cross Section Time Series 
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