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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Penelitian 

Objek penelitian ini adalah KUD Aditama yang ada di kabupaten 

ponorogo.KUD Aditama merupakanKUD yang bergerak dalam bidang pertanian 

yaitu produk unggulanya benih padi unggul dan pupuk. Selain itu produk yang 

dihasilkan sudah dipasarkan diluar ponorogo karena kualitasnya juga bagus 

sehingga banyak daerah yang tertarik itu membeli produk pengolahan pupuk yang 

ada di ponorogo. Setiap tahun KUD Aditama di ponorogo mengalami peningkatan 

penjualan dan pemasaran dari segi produk itu tidak terlepas dari kualitas yang 

dihasilkan dan harga yang cukup memadai. 

Dalam hal ini yang saya akan teliti tentang KUD Aditama yang produk 

unggulnys yaitu industri pengolahan pupuk serta benih padi yang ada di ponorogo 

yang sudah melakukan pemasaran diluar kota ponorogo dan. Penangkaran benih 

itu telah berjalan sejak tahun 2007 silam, menggandeng sedikitnya 15 petani 

dengan luas areal 7,5 hektar. Untuk mendapatkan benih unggul, mutu terjamin, 

kemurnian benih terjamin dan keaslian varietas dapat diper-tanggungjawabkan, 

pengurus KUD  membentuk tim seleksi yang terdiri dari para sarjana pertanian. 

Produksi benih padi KUD Adi Tama pernah diambil oleh PT. Petro Kimia Gresik 

untuk dipasarkan ke daerah lain karena dari hasil laboratorium dihasilkan bibit 

dengan kualitas baik, tahan air dan tahan dari wereng serta harga cukup terjangkau 

oleh petani. Dalam setiap kemasan berat 5 kilogram dijual Rp. 35.000, padahal 

dipasaran dengan berat yang sama dijual antara Rp. 40.000 - Rp. 50.000usaha 

benih padi yang ditangani KUD Adi Tama, awalnya melihat situasi dan kondisi 

yang ada di wilayah Kecamatan Jetis, bahwa sebagai penduduk mayoritas hidup 

disektor pertanian padi, setiap musim tanam harga bibit melambung tinggi dan 

sulit di dapat, masih ditambah kualitas banyak diragukan, maka pengurus 

memutuskan untuk melakukan penangkaran benih sendiri dengan bimbingan 

Dinas Pertanian setempat. 
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Walhasil, kerja kerasnya membuahkan hasil yang baik, dari demplot yang 

dilakukan pada 1 hektar telah menghasilkan produksi gabah sekitar 5,6 ton. 

Dengan begitu, pengurus KUD Adi Tama mulai mengembangkan produksi benih 

unggul dengan merk Ciherang yang dikemas dalam 5 kilogram harga Rp. 35.000,- 

Dalam mengembangkan produksi bibit unggul ini kendala yang masih 

dihadapi adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh KUD. Selama ini, untuk 

penangkaran benih dari petani dibiayai keuangan KUD dari survey lapangan, tim 

seleksi dan kontrak padi milik petani. Dinas terkait hanya membantu 

dilaboratorium dan sertifikasinya.  

Benih padi unggul produksi KUD Adi Tama telah mengantongi Sertifikat 

yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam satu 

musim tanam, KUD mampu melakukan penangkaran benih sekitar 40 ton dan 

pemasaran meliputi : Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Magetan, dan Pacitan.  

 

 

Struktur Pengurus KUD Aditama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Sarno Wijoyo    
( Ketua I) 

Muhadi 
(Bendahara) 

Mardjuni 
(Sekertaris ll) 

Suwito BSW 
(Sekertaris l) 
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4.2 Data Penelitian Laporan Keuangan 

 

Tabel 1 

Neraca Komperatif KUD Aditama Periode 2011-2013 

Aset Lancar & Aset Tetap 

Nama Akun 2011 2012 2013 

AKTIVA LANCAR    

Kas 54.200.731       34.467.748 45.453.796 

Bank 1.187.041.390 2.060.588.593 2.219.415.58 

a. L/C Modal Tetap    115.000.000    115.000.000    115.000.000 

b. L/C Mod Tdk Tetap    400.000.000    400.000.000    400.000.000 

Piutang 7.622.800.658 8.251.771.482 9.311.795.010 

Cad Penyisihan piutang 61.660.032 65.920.128 70.986.779 

Persediaan 364.347.448 535.933.681 527.236.669 

Beban dibayar dimuka 43.429.100 61.758.242 17.167.000 

Pajak dibayar dimuka 11.357.141 6.950.000 7.500.000 

Pend. yang harus dibayar - 18.500.000 - 

J. AKTIVA LANCAR 9.736.516.436 11.419.049.618 12.572.581.224 

PENYERTAAN    

Penyertaan 77.235.523 82.102.473 88.602.473 

J.PENYERTAAN 77.235.523 82.102.473 88.602.473 

AKTIVA TETAP    

Harta perolehan    

Tanah  137.781.700 578.781.700 578.781.700 

Bangunan 511.266.485 549.188.135 565.973.550 

Mesin-mesin 64.087.475 64.087.475 58.991.475 

Kendaraan 234.791.935 255.096.935 259.178.135 

Perlengkapan  279.266.911 296.259.411 293.875.951 

Peralatan 68.430.993 64.043.843 66.038.893 

J. AKTIVA TETAP 1.295.625.499 1.808.457.499 1.822.757.704 
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Akumulasi bangunan 130.621.170 152.980.703 172.469.448 

Akumulasi Mesin-mesin 61.987.475 62.687.475 58.211.475 

Akumulasi Kendaraan 138.899.175 176.986.235 183.585.335 

Akumulasi perlengkapan 113.960.307 128.113.864 138.696.010 

Akumulasi peralatan 29.852.980 32.494.940 35.614.100 

J. AKUMULASI 475.321.107 553.263.217 588.576.368 

Dana titipan 101.384.642 101.384.642. 101.384.642 

JUMLAH AKTIVA 10.735.440.993 12.857.731.015 13.996.749.575 
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Tabel 2. 

Neraca Komperatif KUD Aditama Periode 2011-2013 

Kewajiban Jangka Pendek  & Panjang 

KEWAJIBAN 2011 2012 2013 

KEWAJIBAN J.P     

Hutang usaha 443.327.806 323.319.425  492.332.182 

Hutang bank 878.551.913 1.505.033.585 1.153.746.660 

Dana pembagian SHU 3.041.347 519.991 44.287 

Simpanan sukarela 89.596.270 285.446 1.086.340 

Simpanan USP dan KCK 4.713.119.383 5.636.182.617 6.891.300.181 

Beban msh harus dibayar 18.000.000 - - 

SW pinjam nasabah 58.743.778 59.819.220 64.035.040 

KEWAJIBAN JP 6.204.380.497 7.525.160.284 8.602.544.690 

KEWAJIBAN J. Panj 1.827.806.531 2.035.804.917 1.770.802..917 

JUMLAH KEWAJIBAN 8.032.187.028 9.560.965.201 10.373.347.507 

EKUITAS    

Simpanan pokok 1.679.000 1.703.000 1.725.000 

Simpanan wajib 199.611.269 272.078.998 353.800.632 

Simpanan wajib setor - 140.005.506 146.474.394 

Modal donasi 577.040.000 827.040.000 927.040.000 

Modal tidak tetap  400.000.000 400.000.000 400.000.000 

Modal tetap semua unit 115.000.000 115.000.000 115.000.000 

Cadangan liquiditas bbm 59.000.000 59.000.000 - 

Cadangan koperasi 582.009.618 672.557.628 764.812.060 

Cadangan khusus 137.271.957 137.021.908 137.021.307 

Cad. pemupukan modal 275.870.877 275.821.337 297.150.000 

Cadangan resiko 53.968.250 88.968.250 142.901.599 

SHU tahun berjalan 301.802.994 307.569.507 337.477.078 

JUMLAH EKUITAS 2.703.253.965 3.296.765.814 3.623.402.068 

JUMLAH PASIVA 10.735.440.993 12.857.731.015 13.996.749.675 
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Tabel 3 

Perhitungan Sisa Hasil Usaha KUD Aditama periode 2011-2013 

Nama 2011 2012 2013 

PENDAPATAN    

Penjualan barang 1.864.514.035 2.782.273.258 3.124.926.052 

Pendapatan jasa 2.396.505.714 2.434.597.919 2.601.416.784 

Pendapatan lain-lain 16.643.669 20.217.761       42.286.886 

Jumlah penjualan dan pend 4.277.663.418 5.237.088.938  5.768.629.722 

HARGA POKOK PENJUALAN 1.672.678.119 2.482.576.964  2.656.034.345 

SHU  KOTOR 2.604.985.299 2.754.511.974  3.112.595.377 

BEBAN USAHA    

Biaya operasional 251.368.000 257.495.770     273.447.459 

Biaya perusahaan 1.579.823.383 1.723.442.360  1.943.872.590 

Biaya managemen 373.166.800 344.899.633 438.094.831 

Biaya Tunjangan Purna bakti 18.874.212 23.608.400 26.364.670 

Biaya penyusutan aktiva tetap 79.949.910 97.496.304 93.338.751 

Jumlah beban usaha 2.303.182.305 2.446,942.467 2.775.118.301 

SISA HASIL USAHA (SHU) 301.802.994 307.569.507 337.277.076 

 

4.3 Analisis Rasio  

Berdasarkan data diatas , sampel yang digunakan sebagai penelitian adalah 

KUD Aditama yang ada di kabupaten ponorogo. Berikut ini analisis rasio yang 

digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan di KUD Aditama pasca 

pemberian kredit dari perbankan. 

1.  Rasio Likuiditas 

           Rasio ini menunjukkan kemampuan KUD Aditama dalam memenuhi 

kewajiban keuangan-nya dalam jangka waktu pendek atau yang harus segera di 

bayar. Untuk dapat mengetahui kemampuan membayar KUD Aditama maka alat-

alat pembayaran harus di bandingkan dengan kewajiban keuangan yang harus di 

penuhi. Alat-alat pembayaran berupa aktiva lancar harus lebih besar dari 

jumlahkewajiban keuangan-nya agar KUD Aditama dapat membayar kewajiban 
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keuangan yang harus segera di bayar. Suatu di katakan likuid jika mampu 

memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya, Sebaliknya jika tidak dapat 

memenuhi kewajiban keuangan-nya pada saat di tagih, maka hal itu likuid. Alat 

analisis yang digunakan dalam rasio likuiditas ini adalah current ratio, quick ratio, 

dan cash ratio. 

a. Current Ratio 

          Current ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. 

Rasio ini menunjukkan kemampuan KUD Aditama dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban keuangan-nya yang harus segera di bayar dengan menggunakan aktiva 

lancar. Besarnya current ratio dari KUD Aditama dari tahun 2011-2013 dapat di 

lihat di tabel di bawah ini. 

Tabel 4.  

Hasil Current Ratio KUD Aditama Tahun 2011-2013 

Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar  Current Ratio 

2011 9.736.516.436 6.145.636.719 158,48% 

2012 11.419.049.618 7.525.160.252 151,74% 

2013 12.572.581.224 8.502.544.590 121,44% 

Rata-rata 11.242.715.759 7.391.113.853 143,88% 

 

Dari tabel 4 dapat di lihat bahwa nilai rata-rata current ratio adalah sebesar 

143,88% Menurut suwandi nilai current ratio yang baik adalah diatas 100 % , jadi 

KUD Aditama dapat membayar kewajiban-nya menggunakan aktiva lancar. 

Dalam hal ini KUD Aditama nilai current ratio sudah melebihi standar suwandi, 

ini berarti KUD Aditama mengalami tingkat likuiditas. walaupun pada tahun 2013 

mengalami penurunan akan tetapi penurunan masih diatas standar yaitu diatas 

100%. ini di karenakan terjadi penurunan piutang, persediaan, dan pendapatan 

yang harus di terima sedangkan hutang mengalami kenaikan. 

 

 

b. Quick Ratio 
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          Dengan quick ratio berarti likuiditas diukur menggunakan unsur-unsur 

aktiva lancar yang likuid. dengan cara tidak mempertimbangkan yang 

kuranglikuid seperti persediaan. Persediaan tidak di perhitungkan karena 

persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lama untuk dicairkan menjadi 

uang kas. 

 

Tabel 5. 

Hasil Perhitungan Quick Ratio KUD Aditama Tahun 2011-2013 

 Tahun Aktiva Lancar Persediaan Hut. Lancar Quic Ratio 

2011 9.736.516.436 364.347.448 6.145.636.719 152,50% 

2012 11.419.049.618 535.933.681 7.525.160.284 144,62% 

2013 12.572.581.224 527.236.669 8.502.544.690 141,66% 

Rata-rata 11.242.715.759 475.389.266 7.391.113.853 146,26% 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai quick ratio sebesar 146,26 %. Nilai 

quick ratio atau ratio cepat dari kurun waktu 2011 sampai 2013 selalu berada di 

bawah acuan standar suwandi yaitu sebesar 150% yang menunjukkan rasio cepat 

KUD Aditama tergolong kurang baik. Nilai rasio cepat dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013. pada tahun 2011 malah 

mengalami kenaikan yang sesuai suwandi yaitu diatas 150% ini di karenakan 

persediaan mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2012 dan 2013 mengalami 

penurunan di karenakan persediaan barang-barang semprotan, benih padi, karung 

plastik mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2011. 

c. Cash Ratio 

 Cash ratio adalah perbandingan antara kas dan bank ditambah simpanan 

jangka pendek dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

membayar hutang lancar yang di miliki KUD Aditama yang harus segera di 

penuhi dengan kas yang tersedia dan bank dan simpanan pendek. Berikut 

perhitungan dari cash ratio.  
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Tabel 6. 

Hasil Perhitungan Cash Ratio KUD Aditama Tahun 2011-2013 

Tahun Kas+Bank S. J. pendek H. Lancar Cash Ratio 

2011 1.241.242.121 5.696.287.283 6.145.636.719 122,88% 

2012 2.095.056.341 4.802.715.653 7.525.160.284 91,66% 

2013 2.264.869.324 6.956.421.561 8.502.544.690 108,45% 

Rata-rata 1.867.055.928 5.818.474.832 7.391.113.853 107,66% 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai cash ratio adalah 

senilai 107,66% ini berarti nilai kas berfluktuatif atau cash ratio cenderung stabil. 

Pada tahun 2011 mengalami peningkatan yg signifikan sedangkan tahun 2012 

mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang 

signifikan dibandingkan dari tahun yang sebelumnya. Nilai kas rasio ini yang 

terbesar terjadi di tahun 2011 sebesar 122,88%. secara rata-rata nilai ini berada 

diatas rata-rata standar acuan suharto yaitu 50-75%. Yang berarti KUD Aditama 

dapat membayar hutang lancar menggunakan kas dan bank serta simpanan jangka 

pendek yang di miliki-nya. Rasio likuiditas yang paling menjamin pembayaran 

hutang jangka pendek adalah cash ratio sebab yang menjadi penjamin-nya 

hanyalah kas dan surat berharga atau simpanan jangka pendek 

 

 

Tabel 7. 

Perbandingan rata-rata rasio likuiditas periode tahun 2011-2013 

Tahun Current ratio Quick ratio Cash ratio 

2011 158,48% 152,50% 122,88% 

2012 151,74% 144,62% 91,66% 

2013 121,44% 141,66% 108,45% 

Rata-rata 143,88% 146,26% 107,66% 
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Berdasarkan  data tabel 4, 5, dan 6 menunjukkan bahwa rasio likuiditas 

yang terdiri dari current ratio, quick ratio, cash ratio KUD Aditama cenderung 

menurun dari tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan tapi tahun 2012 

dan 2013 malah mengalami penurunan tapi tidak sampai terlalu signifikan. 

2.  Rasio Solvabilitas 

 Rasio ini menunjukkan KUD Aditama untuk melunasi hutang-hutangnya 

baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu yang solvabel berarti 

bahwa KUD Aditama mempunyai kekayaan dan aktiva yang cukup untuk 

membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya suatu yang insolvabel berarti bahwa hal 

tersebut tidak mempunyai kekayaan dan aktiva yang cukup untuk membayar 

hutang-hutangnya. Dalam keadaan insolvabel tapi likuid, maka tidak akan segera 

mengalami kesulitan keuangan. Sebaliknya kalau KUD yang likuid akan 

mengalami kesulitan keuangan walaupun KUD dalam keadaan solvabel. 

 

a. Total Debt To Equity Ratio 

          Rasio ini menggambarkan kemampuan modal sendiri menjamin hutang. 

Dengan kata lain, bagian dari hutang dapat di jamin dengan menggunakan modal. 

Berikut ini hasil perhitungan dari total debt to equity ratio. 

Tabel 8. Hasil perhitungan debt to equity ratio 

Tahun Hutang 

Lancar 

H. J. 

Panjang 

Total  

Hutang 

Total  

Modal 

DER 

% 

2011 6.145.636.719 1.827.806.53

1 

7.973.443.250 2.761.997.74

3 

288,68 

2012 7.525.160.284 2.035.804.91

7 

9.560.965.201 3.296.765.81

4 

290  

2013 8.602.544.690 1.770.802.91

7 

10.373.347.607 3.623.402.06

8 

288,23 

 288,9 

  

  Berdasarkan tabel 8 dapat di ketahui bahwa nilai rata-rata total debt to 

equity ratio adalah sebesar 288,97% berarti bahwa debt to equity ratio mengalami 
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fluktuasi dengan nilai terendah terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 288,23% 

sedangkan nilai rasio tertinggi terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 290%. Secara 

keseluruhan nilai rasio yang di miliki KUD Aditama dalam kurun waktu tahun 

2011-2013 berada diatas acuan suwandi yaitu diatas 100% yang berarti bahwa 

modal sendiri yang di miliki KUD Aditama tidak dapat digunakan untuk 

menjamin total hutangnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai modal sendiri lebih 

kecil dari pada hutang yang dimilikinya. 

 

b. Total Debt To Capital Asset Ratio 

        Total Debt To Capital Asset Ratio atau rasio total hutang terhadap total 

aktiva digunakan untuk mengetahui kemampuan dalam melunasi hutang-

hutangnya dengan menggunakan total aktiva atau berapa bagian dari aktiva yang 

digunakan untuk menjamin hutang. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi 

juga penggunaan aktiva untuk menjamin hutangnya. Berikut ini hasil dari 

perhitungan Total Debt To Capital Asset Ratio. 

Tabel 9. Hasil Perhitungan Total Debt To Capital Asset Ratio 

Tahun Total Hutang Total Aktiva Total DCAR 

2011 7.973.443.250 9.736.516.436 122,11% 

2012 9.560.965.201 11.419.049.618 119,43% 

2013 10.373.347.607 12.572.581.224 121,20% 

Rata-rata 9.302.585.352 11.242.715.759 147,58% 

 

           Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui rata-rata nilai debt to capital asset ratio 

KUD Aditama sebesar 147,58%. Secara keseluruhan nilai rasio ini tidak 

mengalami perubahabn yang drastis atau fluktuatif. Dari tahun 2011-2013 nilai 

rasio ini selalu diatas standar acuan suwandi yaitu diatas 50% yang artinya KUD 

Aditama memiliki kemampuan untuk menjamin total hutangnya dengan 

menggunakan total aktiva yang dimilikinya. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 

total aktiva lebih besar dari nilai total hutangnya. Nilai rasio terendah dicapai pada 

tahun 2012 yaitu sebesar 119,43% sedangkan nilai rasio tertinggi dicapai pada 

tahun 2011 yaitu sebesar 122,11%.  
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Tabel 10. Perbandingan rasio-rasio solvabilitas 

Tahun Total debt to equity ratio Total debt to capital asset ratio 

2011 288,68% 122,11% 

2012  290      % 119,43% 

2013 288,23% 121,20% 

Rata-rata 288,97% 147,58% 

 

 Perkembangan rasio solvabilitas KUD Aditama untuk total debt to equity 

ratio diahir tahun penelitian menunjukkan peningkatan yang berarti total hutang 

KUD Aditama semakin lebih besar dari pada modal sendiri, csedangkan total debt 

to capital asset ratio cenderung stabil tidak ada perubahan yang signifikan. 

3. Rasio Rentabilitas  

 Rentabilitas menunjukkan kemampuan suatu koperasi untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Ada 2 macam rentabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Rentabilitas Ekonomi/ Return of investment (ROI) 

        Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan untuk menghasilkan laba dari 

keseluruhan modal, baik modal luar maupun modal sendiri yang digunakan untuk 

menghasilkan laba dari KUD tersebut. Berikut adalah perhitungan rentabilitas 

ekonomi KUD Aditama. 

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekonomi 

Tahun SHU  Total Aktiva  ROI 

2011 301.802.994 9.736.516.436 3,09% 

2012 307.569.507 11.419.049.618 2,69% 

2013 337.477.076 12.572.581.224 2,68% 

Rata-rata 315.616.525 11.424.715.759 2,82% 

 Dari tabel 11 diatas dapat diketahui rata-rata ROI adalah 2,82% yang 

menunjukkan bahwa nilai ROI dari tahun 2011-2013 berada di bawah standar 

acuan suwandi yaitu 5% bahkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 

3,09% di tahun 2011 lalu di tahun 2013 malah mengalami penurunan yang 

signifikan. Ini berarti kemampuan KUD Aditama dalam menghasilkan laba dari 
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total aktivanya masih kurang walaupun tidak ada ROI yang bernilai negatif. 

Penurunan ini dikarenakan pendapatan dan penjualan KUD Aditama mengalami 

penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. 

 

b. Rentabilitas Modal Sendiri/ Retun Of Equity (ROE) 

            Rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan KUD menghasilkan 

laba dari sejumlah modal sendiri yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. Berikut adalah perhitungan rentabilitas modal sendiri KUD Aditama. 

Tabel 12. Hasil Perhitungan Return Of Equity (ROE) 

Tahun SHU setelah pajak dan 

bunga 

Modal Sendiri ROE 

2011 11.357.141 54.200.731 20,95% 

2012 6.950.000 34.467.748 20,16% 

2013 17.167.000 45.453.796 37,76% 

Rata-rata 11.824.713 44.707.416 26,29% 

 

            Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai ROE dari KUD 

Aditama. Perhitungan nilai ROE dari tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa 

kemampuan KUD dalam menghasilkan laba dengan penggunaan modal 

sendirinya masih diatas standar acuan suwandi yaitu 15%. Peningkatan penjualan 

dan pendapatan yang diperoleh KUD Aditama menyebabkan SHU yang diperoleh 

juga ikut naik. 
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Tabei 13. Perbandingan rasio-rasio rentabilitas 

Tahun Return of Investment Return of Equity 

2011 3,09% 20,95% 

2012 2,69% 20,16% 

2013 2,68% 37,76% 

Rata-rata 2,82% 26,29% 

 

  

Perkembangan rasio rentabilitas KUD Aditama menunjukkan kenaikan yang tidak 

terlalu signifikan. Nilai ROI untuk setiap tahun mengalami penurunan berarti 

KUD Aditama dalam menghasilkan laba dari total aktiva masih kurang 

kemampuannya. Sedangkan ROE dari tahun ke tahun malah mengalami kenaikan. 

 

4,4 Pembahasan 

1. Rasio Likuiditas KUD Aditama 

 Jika dilihat dari standar Suwandi, KUD Aditama mampu membayar 

hutangnya dengan segera dan resiko untuk menghadapi kebangkrutan semakin 

kecil karena nilai current ratio KUD Aditama sudah melebihi standar Suwandi 

dimana nilai current ratio yang baik adalah diatas 100 persen yaitu sebesar 143,88 

persen. Tingginya tingkat likuiditas KUD Aditama memberikan prospek 

pengembangan usaha yang baik bagi KUD Aditama  karena menimbulkan 

ketertarikan dari pihak lain atau pihak ketiga untuk menanamkan modalnya di 

KUD ini karena menganggap resiko penanaman modal di KUD ini kecil. Nilai 

rata-rata quick ratio (rasio cepat) KUD Aditama sebesar 143,26 persen. Nilai ini 

berada diatas standar Suwandi yaitu sebesar 150 persen sehingga bisa dikatakan 

nilai rasio cepat KUD baik. Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu UKM 

dalam membayar hutang lancarnya tanpa memperhitungkan persediaan. 

Tingginya nilai current ratio dan quick ratio yang dimiliki oleh KUD 

menunjukkan bahwa investasi KUD dalam bentuk persediaan relatif kecil.Nilai 

cash ratio atau rasio kas mengalami fluktuasi. Di tahun 2011 mengalami kenaikan  

tetapi menurun di tahun 2012 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2013 . 
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Kenaikan nilai rasio kas pada tahun 213 dikarenakan penurunan oleh 

hutanglancar. Selain itu, nilai kas dan bank mengalami peningkatan. KUD lebih 

memilih dananya berupa kas atau disimpan di bank yang relatif aman dan dapat 

dicairkan sewaktu-waktu kalau KUD membutuhkan. 

 

1 Rasio Solvabilitas KUD Aditama 

Nilai total debt to equity ratio atau nilai rasio hutang terhadap modal 

sendiri yang diperoleh KUD dari tahun 2011 hingga 2013 meningkat tiap 

tahunnya sedangkan pada tahun 2012 yang sempat mengalami kenaikan tapi tidak 

signifikan. Rata-rata nilai rasio hutang terhadap modal sendiri sebesar 288,97 

persen. Kenaikan nilai ini disebabkan adanya kenaikan total hutangnya baik 

berupa hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Jika didasarkan pada 

Suwandi maka KUD Aditama  tidak memiliki kelebihan modal sendiri atas 

hutangnya. Nilai total debt to capital assets ratio yang diperoleh selama kurun 

waktu tiga tahun yang dimulai tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan. 

Rata-rata nilai rasio ini yaitu sebesar 147,58 persen yang berarti mengindikasikan 

KUD mampu membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang dengan 

jaminan total aktivanya karena total aktiva lebih besar daripada total hutang 

meskipun pos-pos pada aktiva menurun seperti peralatan dan piutang  tetapi pos-

pos pada total hutang juga menurun. Menurut Suwandi standar yang baik yaitu 

berada di atas 50. 

 

3.   Rasio Rentabilitas KUD Aditama 

Rentabilitas ekonomi atau Return of Investment (ROI) dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan KUD dengan keseluruhan dana yang ditanam dalam aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan yang berupa SHU. Nilai ROI selama kurun 

waktu tahun 2011 hingga 2013 bernilai positif yang berarti bahwa keseluruhan 

dana yang ditanam dalam aktiva dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi mulai 

dua tahun terakhir KUD. Walaupun KUD dikatakan mampu menghasilkan 

keuntungan karena rata-ratanya bernilai positif yaitu sebesar 2,82 persen akan 

tetapi nilai ini masih berada dibawah standar Suwandi yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu sebesar 5 persen. Rentabilitas modal sendiri atau Return of 

Equity (ROE) menunjukkan kemampuan KUD untuk memperoleh keuntungan 

dari modal yang dimilikinya. Perhitungan ROE hanya bisa dihitung 3 tahun 

sajayaitu tahun 2011 sampai 2013  nilai ROE juga menunjukkan kemampuan 

KUD dalam menghasilkan laba dengan penggunaan modal sendirinya masih 

lumayan bagus sebesar 26,29 persen jauh berada diatas standar yang ada yaitu 15 

persen. Rasio yang tinggi ini menunjukkan bahwa manajemen KUD telah 

mengefisienkan dalam mendayagunakan modal yang ada. Peningkatan pada 

penjualan dan pendapatan menyebabkan modal yang dimiliki KUD juga 

bertambah. Hal ini akan berpengaruh pula pada perolehan SHU yang juga ikut 

mengalami kenaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


