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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Tinjauan peneliti terdahulu yang dijadikan pertimbangan penulis yaitu 

pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mariya (2009) di koperasi KANINDO 

(Koperasi Agro Niaga Indonesia) Kab. Malang. Metode analisis yang 

digunakan adalah menggunakan standart penilaian kinerja koperasi yang 

ditetapkan oleh menteri dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No: 

20/Per/M.KUKM/XI/2008. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa kinerja koperasi KANINDO (Koperasi Agro Niaga Indonesia) pada 

periode 2004-2008 dinyatakan tidak sehat. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indiarti (2012) obyek penelitian 

ini dilakukan pada koperasi serba usaha  karyawan pemerintah di Kab. 

Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan standart 

penilaian kinerja koperasi yang ditetapkan oleh Menteri negara koperasi dan 

usaha kecil menengah Republik Indonesia No: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan kurang sehat, dan anggota merasa 

kurang puas dengan kinerja koperasi. karena anggota merasa SHU yang 

diterima tidak mengalami peninggkatan. 

 Penelitian saat ini menggunakan konsep yang sedikit berbeda dengan 

peneliti yang sebelumnya. Penelitian ini menggunkan obyek koperasi 

karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula “Djombang 
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Baru”. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan standart penilaian 

kinerja koperasi yang ditetapkan oleh menteri negara koperasi dan usaha kecil 

dan menengah Republik Indonesia No: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

B. Tinjauan Teori 

1. Kineja 

 Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai posisi atau 

keadaan finansial suatu perusahaan, yang mencerminkan nilai aktiva, 

utang dan modal sendiri serta mencerminkan hasil-hasil yang dicapai 

selama suatu periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun. 

Dengan melakukan analisa laporan finansiil dari suatu perusahaan, akan 

dapat diketahui keadaan dan  perkembangan finansiil dari perusahaan 

tersebut dan akan dapat diketahui hasil-hasil finansiil yang telah dicapai di 

waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan (Riyanto, 2001:327-328). 

 Adapun kinerja merupakan prestasi yang ingin dicapai dalam 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dibidang keuangan 

yang ditunjukkan melalui laporan keuangan perusahaan. Penilaian kinerja 

merupakan salah satu faktor penting. Selain digunakan untuk menilai 

tingkat keberhasilan, juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan 

keuangan. Kinerja koperasi merupakan suatu tampilan tentang kondisi 

financial koperasi selama periode waktu tertentu. Untuk mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan 

keuangan disamping data-data non keuangan lain yang bersifat sebagai 

penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas 
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koperasi dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. 

(Munawir 2007:9) 

2. 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 telah dicapai oleh suatu koperasi 

atau badan usaha lain selama kurun waktu tertentu. Dalam mengelola 

sebuah perusahaan,manajemen biasanya menetapkan sasaran yang akan 

dicapai di masa yang akan datang dalam proses yang disebut perencanan. 

 Pelaksanaan rencana tersebut memerlukan pengendalian agar efktif 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan dapaat berupan penilaian kinerja 

atau prestasi seorang manajer, dengan cara menilai dan membandingkan 

keuangan perusahaan selama periode berjalan. Informasi fluktuasi kinerja 

sangat penting dan bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan 

atau koperasi dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. 

Munawir (2007:31) juga menjelaskan dari hasil analisis kinerja dapat 

diperoleh data yang akan mendukung keputusan yang akan diambil. 
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Kinerja juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas 

perusahaan atau koperasi dalam memanfaatkan tambahan sumber dayanya. 

a. Faktor Penentu Kinerja Keuangan 

 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 pertama, Likuiditas yang menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus 

segera dipenuhi, atau kemampua perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti 

perusahaan dikatakan dalam keadaan “likuid”.  

 Kedua, Solvabilitas yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan 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. 

 Ketiga, Rentablitas atau profitabilitas yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan 



12 

 

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. 

 Keempat, Stabilitas usaha yang 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. Analisis laporan Keuangan Koperasi 

 Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui kinerja keuangan dalam satu periode. Analisis laporan 

keuangan koperasi yang digunakan saat ini adalah bersumber dari 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 

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

digunakan untuk menilai kinerja laporan keuangan koperasi. 

a. Permodalan 

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari aspek 

permodalan. 
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b. Kualitas Aktiva Produktif 

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari aktiva-

aktiva yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan manfaat bagi 

koperasi. 

c. Manajemen 

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan manajemen dalam 

mengelola organisasinya terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. 

d. Efisiensi 

Rasio untuk mengukur keefisiensian kinerja yang dilakukan koperasi 

selama menjalankan kegiatannya. 

e. Likuiditas 

Rasio untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih. 

f. Kemandirian dan Pertumbuhan 

Rasio untuk mengetahui sejauh mana koperasi dapat menghasilkan  

manfaat bagi anggotanya atas seluruh aset yang dimiliki 

g. Jati diri Koperasi 

Rasio untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai 

tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau memberikan 

manfaat atas partisipasi anggota. 

  Menurut IAI (2001;PSAK No.27:12-13) Standar Akuntansi 

Keuangan koperasi dalam kaitannya dengan laporan keuangan memiliki 

karakteristik tentang laporan keuangan koperasi sebagai berikut: 



14 

 

a. Laporan keuangan koperasi meliputi; neraca, perhitungan Hasil Usaha, 

laporan arus kas, promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan 

keuangan. 

b. Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

koperasi pada waktu tertentu. 

c. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan 

laba atau rugi kotor dengan non anggota. 

d. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan 

dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode 

tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut 

Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU yang diperoleh mencakup hasil usaha 

anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah 

perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha 

koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa usaha atau laba tetapi lebih 

ditentukan pada manfaat bagi anggota. 

e. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang 

meliputi saldo awal kas,sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, 

saldo akhir kas pada periode tertentu. 

f. Dalam hal SHU tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi 

yang diperoleh anggota dari pembagian SHU pada akhir tahun buku 

dapat dicatat sebesar taksiran jumlah SHU yang akan dibagi untuk 

anggota. 
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g. Laporan promosi ekonomi adalah laporan yang memperhatikan 

manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama tahun 

tertentu. 

h. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun 

berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk 

anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari 

pembagian SHU tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini 

disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya. 

i. SHU tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran 

dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian SHU untuk anggota 

merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun 

buku. Dalam hal pembagian SHU tahun berjalan belum dibagi karena 

tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau 

anggaran rumah tangga harus menunggu keputusan rapat anggota, 

maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian SHU dapat 

dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian SHU yang akan diterima oleh 

anggota. 

j. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengakuan (disclousers) 

yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi. 

4. Tolak Ukur Keberhasilan koperasi 

Ukuran keberhasilan koperasi menurut Departemen Koperasi dan 

pembinaan Pengusaha Kecil Derektorat pada tahun 1997/1998 sebagai 

berikut: 
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a. Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari penduduk dewasa yang 

memenuhi persyaratan keanggotaan koperasi di daerah kerjanya. 

b. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota, maka 

pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha koperasi 

secara keseluruhan. 

c. Minimal 3 tahun buku berturut-turut Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

dilaksanakan tepat waktunya sesuai petunjuk dinas. 

d. Anggota pengurus dan pengawas semua berasal dari anggota koperasi 

dengan jumlah maksimal untuk pengurus 5 orang dan pengawas 3 

orang serta koperasi tetap memperkerjakan manajer dan karyawan. 

e. Modal sendiri koperasi minumal Rp. 25.000.000,00 

f. Hasil audit laporan keuangan layak tanpa cacat. 

g. Batas toleransi devisiasi usaha terhadap rencana usaha koperasi 

(Program dan non program) sebesar maksimal 20% untuk negatif dan 

maksimal 50% untuk devisiasi positif. 

h. Rasio keuangan, likuiditas 150% sampai 200% dan solvabilitas 

minimal 100%. 

i. Total volume usaha harus proposional dengan jumlah anggota dengan 

minimal rata-rata Rp. 250.000,00 per anggota pertahun. 

j. Pendapat kotor minimal dapat menutup biaya berdasrkan prinsip 

efisiensi. 

k. Sarana usaha layak dan dikelola sendiri. 
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l. Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang  merugikan koperasi 

oleh pengelola koperasi. 

m. Tidak mempunyai tunggakan. 

Menurut Warsono (2002;28-29) tolok ukur untuk membandingkan 

rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Lintas seksi atau industri (Metode Cross-Section) 

Metode tolok ukur yang digunakan untuk menentukan sehat tidaknya 

posisi keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara 

membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan pada periode 

tertentu dengan rasio keuangan rasio keuangan rata-rata industrinya 

pada periode yang bersangkutan. Metode ini paling cocok digunakan 

untuk perusahaan yang sudah go public, atau yang sahamnya sudah 

tercatat di pasar modal. 

2. Metode Lintas Waktu (Metode Time Series) 

Metode yang merupakan tolok ukur analisis laporan keuangan yang 

dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio keuangan 

perusahaan dari satu periode tertentu dengan sebelumnya. 

C. Kerangka Pikir 

 Berdasarkan penjelasan dan teori yang telah dibahas sebelumnya, maka 

dapat disusun suatu kerangka pikir yang menggambarkan tentang penerapan 

perhitungan kinerja suatu koperasi berdasar pada Peraturan Menteri Negara 
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Koperasi dan UMKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Berikut kerangka pikir 

dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Laporan Keuangan yang mendukung 

2010-2012 

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Kinerja Keuanga Koperasi 

Variabel: 
1. Permodalan 

2. Kualitas Aktiva Produktif 

3. Manajemen 

4. Efisiensi 

5. Likuiditas 

6. Kemandirian & Pertumbuhan 

7. Jatidiri Koperasi 

 

Analisi time series 

𝐾2012  > 𝐾2011  >𝐾2010  

Koperasi PT. Perkebunan Nusantara x (Persero) 

Pabrik Gula “ Djombang Baru ” 


