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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan dari penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Fandy Adi Putra dengan judul Analisis Kinerja 

Keuangan PKPRI Kota Blitar dan PKPRI Kota Malang periode 2007-2009. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi.Alat 

analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang bersumber dari 

laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba-rugi. Hasil dari penelitian ini 

adalah kinerja keuangan PKPRI Kota Blitar dan PKPRI Kota Malang dinyatakan 

baik, dan implikasinya koperasi diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah objek 

penelitian 1 tempat yaitu PKPRI Kota Malang dan periode observasi. Penelitian 

saat ini menggunakan objek pada Pusat Koperasi pegawai Republik Indonesia 

(PKPRI) Kota Malang. Penelitian terdahulu melakukan periode observasi dari 

2007-2009, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2010-2013. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 

menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja pada 

koperasi. 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Keuangan Koperasi 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu operasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran standart 
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dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Standart perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran 

(Mulyadi,2001) 

Kinerja koperasi merupakan suatu hasil atau prestasi yang dicapai koperasi 

dalam satu tahun buku dan harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) untuk mengetahui kesehatan dari koperasi, sehingga akan lebih 

baik dalam kegiatannya di masa yang akan datang. 

Laporan keuangan koperasi selain bagian dari sistem pelaporan keuangan 

koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus 

tentang tata kehidupan koperasi.Dengan demikian, dilihat dari fungsi manajemen, 

laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi 

kemajuan koperasi.Tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan 

informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya. Beberapa hal 

yang harus diinformasikan oleh laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi. 

b. Prestasi keuangan koperasi selama suatu periode. 

c. Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumberdaya 

ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam suatu periode. 

d. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan 

solvabilitas koperasi. 

  Sitio (2001: 109) laporan keuangan koperasi mempunyai karakteristik 

sebagai berikut: 
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a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban 

pengurus kepada anggotanya di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan sisa hasil usaha, 

dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. 

c. Laporan rugi-laba menyajikan hasil akhir yang disebut SHU. 

d. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun nonanggota 

didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU 

yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. 

e. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan 

konsolidasi dari koperasi-koperasi 

f. Posisi keuangan koperasi mencerminkan pada neraca, sedangkan sisa 

hasil usaha tercermin pada penghitungan hasil usaha. 

g. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan 

hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota 

disamping berasal dari bukan anggota. 

h. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada 

anggota dan bukan anggota. 

i. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan-simpanan, 

pinjaman-pinjaman dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk 

cadangan serta sumber-sumber lain. 

j. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi 

dengan penyusunan-penyusunan dan beban-beban dari tahun buku 

yang bersangkutan disebut Sisa hasil Usaha 
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k. Keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat 

dipinadhtangankan dengan dalih apapun. 

2. Tujuan Pengukuran Kinerja  

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam perusahaan atau koperasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan 

suatu perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan system imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk tingkat gaji 

karyawan, dalam koperasi pengukuran kinerja digunakan untuk menghitung nilai 

SHU. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja sebagai alat 

untuk mengevaluasi pada periode lalu. 

Kinerja keuangan koperasi sangat penting bagi berbagai pihak seperti 

kreditur, analis, konsultan, pialang, pemerintah dan pihak manajemen sendiri guna 

memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai prestasi yang dicapai oleh 

koperasi. Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas 

operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, 

standart dan criteria yang sudah ditetapkan. 

3. Faktor-faktor berpengaruh pada kinerja koperasi 

Faktor-faktor yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi menurut Kep 

MenNo. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 adalah sebagai berikut: 

a. Permodalan. Modal adalah perbandingan antara modal sendiri terhadap total 

asset.Modal sendiri atau modal yang menanggung risiko atau yang disebut 

modal ekuiti terdiri dari : 
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1) Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang 

wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi 

anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama 

yangbersangkutan masih menjadi anggota. 

2) Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus 

samayang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu 

dankesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali 

selamayang bersangkutan masih menjadi anggota. 

3) Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dan penyisihan 

sisahasil usaha yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan 

untukmenutup kerugian koperasim bila diperlukan. 

4) Hibah, adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau 

orangperorangan kepada Koperasi Simpan Pinjam /USP. 

b.  Kualitas Aktiva Produktif. Aktiva produktif sering juga disebut earning 

asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk 

mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan 

koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah jumlah aktiva produktif 

yang kolekbilitasnya tidak lancar. Oleh karena itu penanaman dana dan kesigapan 

USP dalam menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian penanaman 

dana tersebut, mempunyai peranan penting dalam menunjang usaha operasional 

USP. 
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Kualitas produktif dinilai atas dasar pengolongan kolektibilitas yang terdiri 

atas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Kemudian untuk menutup 

kemungkinan resiko kerugian maka USP wajib membentuk penyisihan 

penghapusan aktiva produktif. Besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif 

yang harus dibentuk USP sekurang-kurangnya: 

a. 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. 

b. 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah 

dikurangi 75% dari nilai agunan yang dikuasai USP. 

c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi 

75% dari nilai agunan yang dikuasai USP. 

d. 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi 

75% dari nilai agunan yang dikuasai USP. 

c. Manajemen. Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda 

dengan manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan perusahaan 

non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan dalam 

manajemen koperasi, termasuk untuk unit simpan pinjamnya : 

1. Menyusun rencana kerja jangka pendek dan panjang termasuk 

menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada masa yang akan 

datang. 

2. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien. 

3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis 

Secara ringkas ketiga fungsi manajemen diatas disebut kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengawasan (Planning, Organizing, and controlling). 
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Pada manajemen Unit simpan pinjam, pengelolaan Unit Simpan Pinjam harus 

dilakukan secara professional dengan prinsip pengelolaan yang sehat dan prinsip 

kehati-hatian.Pengelolaan kegiatan USP dapat dilakukan oleh pengurus atau 

pengelola, Pengelola diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada 

pengurus.Pengelola dapat perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk 

badan usaha, termasuk badan hukum dengan sistem kerja keterkaitan dalam 

kontrak kerja. 

d. Efisiensi. Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP 

koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari 

penggunaan asset yang dimilikinya. Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi 

didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu : 

a. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto 

b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

e. Likuiditas. Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi.Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek.Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang 

dimiliki suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar 

dari perusahaan yang bersangkutan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum tentu 

dapat memenuhi segala kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi, atau 

dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai “kemampuan 
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membayar” (zahlungsfahigkeit). Suatu perusahaan dikatakan likuid apabila 

perusahaan tersebut mempunyai “kekuatan membayar” sedemikian besarnya 

sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansiilnya yang segera harus 

dipenuhi, sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai “kemampuan membayar” 

dikatakan mengalami likuid (Riyanto,1995:25-26). 

f.  Kemandirian dan Pertumbuhan. Aspek ini didasarkan pada rentabilitas 

aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional. Dalam hal penilaian tingkat 

kesehatan Unit Simpan Pinjam yang digunakan untuk menghitung kemandirian 

dan pertumbuhan adalah : 

a. Rasio rentabilitas asset. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak 

dibandingkan dengan total aset. 

b. Rasio rentabilitas modal sendiri. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU 

bagian anggota dibandingkan total ekuitas 

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan. Rasio kemandirian operasional 

yaitu SHU dibandingkan dengan biaya beban.usaha ditambah dengan beban 

perkoperasian. 

g.  Jatidiri Koperasi. Jatidiri koperasi adalah penilaian untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi 

anggota. Dalam hal penilaian tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam yang 

digunakan untuk menghitung rentabilitas adalah : 

a. Rasio partisipasi bruto. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan 

koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya 

semakin baik.Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi 
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sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok 

dan partisipasi bruto. 

b. Rasio promosi ekonomi anggota. Rasio ini mengukur kemampuan 

koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi 

biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi 

persentasenya semakin baik. 

4. Indikator pengukuran 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 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap total asset. 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko. 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
𝑥 100% 

c. Rasio kecukupan Modal sendiri. 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥 100% 

2. Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑥 100% 
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b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. 

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

c. Rasio cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah. 

𝐶𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
𝑥 100% 

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. 

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

3. Manajemen 

a. Manajemen Umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen Pemodalan 

d. Manajemen Aktiva 

e. Manajemen Likuiditas 

4. Efisiensi 

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
𝑥 100% 

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑆𝐻𝑈 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑥 100% 

c. Rasio efisiensi pelayanan. 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑥 100% 
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5. Likuiditas 

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. 

a. Rentabilitas asset 

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

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 + 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛
𝑥 100% 

7. Jatidiri Koperasi. 

a. Rasio partisipasi bruto 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 + 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100% 

b. Rasio promosi ekonomi anggota. 

𝑃𝐸𝐴

𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 + 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏
𝑥 100% 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa dalam menganalisis kinerja suatu koperasi 

melalui analisis laporan keuangan koperasi tersebut dengan menggunakan 

peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 14/Per/M.KUKM/IV/2009 

dimana dari hasil analisis tahun 2010-2013 itu ditinjau dengan pendekatan 

Time Series dan Cross section. Sehingga kinerja keuangan PKPRI kota 

Malang dapat dikatakan sehat atau sebaliknya. 
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