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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Kholid, dkk, (2014) meneliti tentang penilaian kesehatan koperasi 

simpan pinjam Adi Wiyata Mandiri Kab. Blitar.  Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi khusus untuk koperasi simpan 

pinjam yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009.  

Berdasarkan tujuh aspek penilaian kesehatan koperasi, hasil dari 

penelitian pada koperasi yang dilakukan, menunjukkan total skor yang 

dicapai  pada tahun 2011-2013 masing-masing adalah 54, 58 dan 56, dari 

total skor tersebut  menunjukkan tingkat kesehatan koperasi Adi Wiyata  

tergolong kurang sehat.  

Albert Budiyanto dan Soleh  (2013) meneliti tentang penilaian 

kesehatan koperasi Kartika Kuwera Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya tahun 2011 

dengan menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil 

Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

Penelitian menggunakan data tahun 2011.  

Berdasarkan ke tujuh aspek penilaian kesehatan koperasi, nilai total 

skor tingkat kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya secara keseluruhan 

mendapat total skor skor 76,40 yang yang menunjukkan kesehatan Koperasi 

Kartika Kuwera Jaya tergolong koperasi yang cukup sehat. 
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Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas yaitu pada 

penelitian tersebut, keduanya menggunakan teknik analisis data yang 

mengacu pada  Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/PER/M.KUKM/XII/2009, yang 

terdapat pada 7 aspek tersebut. Meskipun penelitian itu memiliki persamaan 

menggunakan peraturan tersebut, dapat terlihat bahwa keduan penelitian itu 

memiliki hasil yang berbeda. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Koperasi 

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam 

bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian 

dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan 

dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa 

penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.  

(Rudianto,2010:51) 

Setiap organisasi yang dibentuk untuk tujuan tertentu perlu 

mengetahui kinerjanya. Salah satu caranya adalah dengan membuat 

laporan kinerja. Demikian juga halnya koperasi sebangai organisasi yang 

beroperasi untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mengetahui apakah 

tujuan tersebut sudah tercapai atau belum, maka perlu diketahui 

kinerjanya. 
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Pada umumnya, koperasi sudah melakukan kegiatan pencatatan 

keuangan, paling tidak setahun sekali dilaporkan dalam Rapat Anggota 

Tahunan (RAT). Meskipun demikian, dalam perkembangannya, terdapat 

beberapa hal yang perlu juga diadopsi oleh koperasi terutama disesuaikan 

dengan aturan pemerintah untuk menilai kesehatan koperasi serta 

pemeringkatan koperasi. (Tatik,dkk, 2008:71) 

2. Aspek – aspek yang Dinilai Dalam Koperasi 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah RI Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009, aspek yang 

digunakan dalam tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit 

simpan pinjam sebagai berikut : 

1). Permodalan 

Aspek permodalan yang dinilai antara lain rasio modal sendiri 

terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan 

yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri. Cara penilaian 

yang digunakan terhadap aspek permodalan pada koperasi adalah 

sebagai beriku : 

a). Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 

Rasio ini diperoleh antara modal sendiri terhadap total asset, 

adapun penilaiannya  sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 : Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total 
Asset adalah sebagai berikut : 

Rasio Modal 
(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

0 < X < 20 25 6 1,50 
20 < X < 40 50 6 3,00 
40 < X < 60 100 6 6,00 
60 < X < 80 50 6 3,00 
80 < X < 100 25 6 1,50 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 
 (1). Setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 

dengan maksimum nilai 100.  

(2). Rasio yang lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap 

kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.  

    (3). Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.  

(b). Rasio Modal Sendiri Terhadap Tinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio ini diperoleh dari modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan yang berisiko, adapun penilaiannya sebagai berikut :  

Tabel 2.2 : Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap 

Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio Modal 
(dinilai dalam 

%) 

Nilai Bobot 
(dinilai 

dalam %) 

Skor 

0 < x <10  0 6 0 
10 < x <20  10 6 0,6 
20 < x <30  20 6 1,2 
30 < x <40  30 6 1,8 
40 < x <50  40 6 2,4 
50 < x <60  50 6 3,0 
60 < x <70  60 6 3,6 
70 < x <80  70 6 4,2 
80 < x <90  80 6 4,8 
90 < x <100  90 6 5,4 
 100  100 6 6,0 
Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 
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(1). Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.  

(2). Setiap  kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 

dengan nilai maksimum 100.  

(3). Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor 

permodalan.  

(c).  Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Tabel 2.3: Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio 
Modal (%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 4  0 3 0,00 
4 < X < 6  50 3 1,50 
6 < X < 8  75 3 2,25 
> 8  100 3 3,00 

Sumber :Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara 

Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.  

(2). Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap 

komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada 

neraca dengan bobot pengakuan risiko.  

(3). ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva 

KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan 

bobot pengakuan risiko.  

(4). Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara 

menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada 
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dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen 

aktiva.  

(5). Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh 

dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan 

nilai ATMR dikalikan dengan 100 %. 

2). Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif didasarkan 

pada  4 rasio yaitu : rasio volume pinjaman pada anggota terhadap 

volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap 

pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman 

bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman 

yang diberikan. Cara penilaian terhadap aspek kualitas aktiva 

produktif adalah sebagai berikut : 

a). Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume 

Pinjaman Diberikan. 

Rasio ini diperoleh  antara volume pinjaman kepada anggota terhadap 

total volume pinjaman, adapun penilaiannya sebagai berikut : 

 Tabel 2.4 : Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman  

 pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan 

Rasio (%) Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 25  0 10 0,00 
25 < X < 50  50 10 5,00 
50 < X < 75  75 10 7,50 
> 75  100 10 10,00 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 
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b). Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman 

Diberikan  

Rasio ini diperoleh antara risiko pinjaman bermasalah terhadap 

pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :  

Tabel 2.5 : Standar Perhitungan RPM 

Rasio (%) Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

> 45  0 5 0 
40 < x ≤ 45  10 5 0,5 
30 < x ≤ 40  20 5 1,0 
20 < x ≤ 30  40 5 2,0 
10 < x ≤ 20  60 5 3,0 
0 < x ≤ 10  80 5 4,0 
= 0  100 5 5,0 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah 

(RPM) sebagai berikut:  

(a). 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)  

(b). 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)  

(c).  100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)  

(2).Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.  

RPM = 
(        )  (        )  (       )

                     
 

Perhitungan penilaian:  

(a). Rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;  

(b). Setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, 

dengan maksimum nilai 100;  

(c).  Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.  
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c).  Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah  

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah 

dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

(1). Rasio  0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan 

diberi nilai 0;  

(2). Setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1  

sampai dengan maksimum 100;  

(3).  Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor. 

Tabel 2.6 : Standar Perhitungan Cadangan Risiko terhadap 

Risiko Pinjaman Bermasalah 

Rasio (%) Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

0  0 5 0 
0 < x ≤ 10  10 5 0,5 
10 < x ≤ 20  20 5 1,0 
20 < x ≤ 30  30 5 1,5 
30 < x ≤ 40  40 5 2,0 
40 < x ≤ 50  50 5 2,5 
50 < x ≤ 60  60 5 3,0 
60 < x ≤ 70  70 5 3,5 
70 < x ≤ 80  80 5 4,0 
80 < x ≤ 90  90 5 4,5 
90 < x ≤ 
100  

100 5 5,0 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

d). Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang 

Diberikan 

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
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Tabel 2.7 : Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko 

Rasio 
(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

 30  25 5 1,25 
26 – 30  50 5 2,50 
21 – 26  75 5 3,75 
< 21  100 5 5,00 

Sumber :Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

3). Manajemen 

a). Penilaian aspek manajemen KSP dan Usp koperasi meliputi lima 

komponen sebagai berikut : 

(1).  Manajemen umum  

(2).  Kelembagaan  

(3).  Manajemen permodalan  

(4).  Manajemen aktiva  

(5).  Manajemen likuiditas  

b). Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban 

pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen 

dengan omposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan 

terlampir):  

(1). Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).  

(2).  Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”).  

(3). Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).  
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(4). Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).  

(5). Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).  

4). Efisiensi 

Penilaian efisiensi KSP dan USP koperasi didasarkan pada tiga 

rasio yaitu : rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi 

bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi 

pelayanan. Cara penilaian terhadap aspek efisiensi adalah sebagai 

berikut :  

a).  Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto 

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi 

bruto sebagai berikut  

Tabel 2.8 : Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota   

Terhadap Partisipasi Bruto. 

Rasio Beban 
Operasi Anggota 

Terhadap 
Partisipasi Bruto 

(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

> 100  0 4 1 
95 < x < 100  50 4 2 
90 < x < 95  75 4 3 
0 < x < 90  100 4 4 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 
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(1). Rasio yang  sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi 

nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil 

dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 

sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan 

maksimum nilai 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian.  

b).  Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

Rasio ini diperoleh dari beban usaha terhadap SHU Kotor, 

adapun penilaiannya sebagai berikut  

Tabel 2.9 : Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap 

SHU Kotor  

Rasio Beban 
Usaha 

Terhadap 
SHU Kotor 

(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

>80  25 4 1 
60 < x < 80  50 4 2 
40 < x < 60  75 4 3 
0 < x < 40  100 4 4 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio yang  lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap 

penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai 

dengan maksimum nilai 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian. 
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c).  Rasio Efisiensi Pelayanan 

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan 

membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, 

adapun penilaiannya sebagai berikut:  

Tabel 2.10 : Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan 

Rasio 
Efisiensi 
Staf (%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 5  100 2 2,0 
5 < x < 10  75 2 1,5 
10 < x < 15  50 2 1,0 
> 15  0 2 0,0 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio yang lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk 

rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, 

selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 

sampai dengan maksimum nilai 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor 

penilaian.  

5). Likuiditas 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi 

dilakukan terhadap dua rasio yaitu : rasio kas dan bank terhadap 

kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana 

yang diterima. Cara penilaian terhadap aspek likuiditas adlah sebagai 

berikut : 
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a).  Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar 

Rasio ini diperoleh dari pengukuran rasio kas dan bank terhadap 

kewajiban lancar,  adapun penilaiannya sebagai berikut : 

Tabel 2.11 : Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban 

Lancar 

Rasio Kas 
(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 10 25 10 2,5 
10 < x < 15 100 10 10 
15 < x < 20 50 10 5 
> 20 25 10 2,5 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio kas yang  lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi 

nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 

% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 

% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % 

diberi nilai 25.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian  

b). Pengukuran Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang 

Diterima 

Rasio ini diperoleh dari pengukuran rasio pinjaman terhadap 

dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:  
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 Tabel 2.12: Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan 

Terhadap Dana yang Diterima  

Rasio 
Pinjaman 

(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 60  25 5 1,25 
60 < x < 70  50 5 2,50 
70 < x < 80  75 5 3,75 
80 < x < 90  100 5 5 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio pinjaman yang  lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, 

untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 

sampai dengan maksimum 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.  

6). Kemandirian dan Pertumbuhan 

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan 

pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan 

kemandirian operasional. Cara perhitungan terhadap aspek 

kemandirian dan pertumbuhan koperasi adalah sebagai berikut : 

a).  Rasio Rentabilitas Aset 

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan 

dengan total aset, perhitungannya  sebagai berikut:  
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Tabel 2.13 : Standar Perhitungan Skor untuk Rasio   

 Rentabilitas Asset 

Rasio 
Rentabilitas 

(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 5  25 3 0,75 
5 < x < 7,5  50 3 1,50 
7,5 < x < 10  75 3 2,25 
> 10  100 3 3,00 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio rentabilitas aset yang lebih kecil dari 5% diberi nilai 

25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 

sampai dengan maksimum 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 

b).  Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota 

dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya sebagai 

berikut:  

(1). Rasio rentabilitas modal sendiri yang  lebih kecil dari 3% 

diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai 

ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 

  



23 
 

Tabel 2.14 : Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal 

Sendiri. 

Rasio 
Rentabilitas 

(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 3  25 3 0,75 
3 < x < 4  50 3 1,50 
4 < x < 5  75 3 2,25 
> 5  100 3 3,00 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

 

c).  Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto 

dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, 

perhitungannya sebagai berikut:  

Tabel 2.15 : Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional. 

Rasio 
Kemandirian 
Operasional 

(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 100  0 4 0 
> 100  100 4 4 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

 

(1). Rasio kemandirian operasional yang  lebih kecil atau sama 

dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 

100 % diberi nilai 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. 
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7). Jati Diri Koperasi 

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi 

menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: 

a).  Rasio Partisipasi Bruto 

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan 

membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto 

ditambah pendapatan, adapun penilaiannya sebagai berikut:  

Tabel 2.16 : Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio 
Partisipasi 
Bruto (%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 25  25 7 1,75 
25 < x < 50  50 7 3,50 
50 < x < 75  75 7 5,25 
> 75  100 7 7 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio yang  lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk 

setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai 

dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian. 

b).  Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan 

membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan 

pokok ditambah simpanan wajib, adapun penilaiannya sebagai 

berikut:  
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Tabel2.17: Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Rasio PEA 
(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 5  0 3 0,00 
5 < x < 7,5  50 3 1,50 
7,5 < x < 10  75 3 2,25 
> 10  100 3 3 

Sumber : Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

(1). Rasio yang lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio 

antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap 

kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai 

dengan nilai maksimum 100.  

(2). Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian. 

 

3.  Penilaian Kesehatan Koperasi 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah RI Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009, dalam melakukan 

penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, aspek yang dinilai diberikan 

bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan 

koperasi. Penilaian aspek dilakukan menggunakan nilai yang dinyatakan 

dalam angka 0 sampai 100. Penilaian tersebut berdasarkan 7 komponen 

untuk memperoleh angka skor yang menjadi pedoman dalam penilaian 

kesehatan koperasi. 

Berdasarkan 7 komponen tersebut sebagaimana dimaksud untuk 

memperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk 

menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi 
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dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat 

dan sangat tidak sehat. Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen 

penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu 

dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk 

dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor  14/PER/M.KUKM/XII/2009, untuk mendapat predikat 

tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi 

dibagi dalam lima golongan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut  : 

Tabel 2.18 : Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP 

SKOR PREDIKAT 
80 < x < 100  SEHAT 
60 < x < 80  CUKUP SEHAT 
40 < x < 60  KURANG SEHAT 
20 < x < 40  TIDAK SEHAT 
< 20  SANGAT TIDAK SEHAT 

Sumber: Permen No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 

Pada tabel 2.18 tersebut dapat digunakan untuk tolok ukur penilaian 

tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, skor 

tersebut didapat dari besarnya jumlah skor yang telah dihitung berdasarkan 

pada perhitungan setiap aspek tiap tahunnya. 

 

4. Pengukuran Kinerja Koperasi 

Jumingan (2008:208)mengatakan bahwa, menilai kinerja baik atau 

tidak dalam pelaksanaannya harus ada suatu ukuran yang dapat dijadikan 

perbandingan. Ukuran perbandingan untuk metode time series yang biasa 



27 
 

dipakai adalah kinerja keuangan sebelumnya, sedangkan dalam metode 

cross section untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi. Salah satu cara 

yang dapat dipakai untuk dapat mengukur kinerja keuangan tersebut adalah 

analisis rasio keuangan. 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain.  Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian 

secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, 

menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada 

suatu periode tertentu. 

 

5. Tujuan Penilaian Kinerja Koperasi 

Tujuan penilaian kinerja koperasi menurut Munawir (2012:31) adalah 

sebagai berikut : 

1) Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan koperasi untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada 

saat ditagih. 

2) Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan koperasi 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang. 
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3) Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu 

menunjukkan kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

4) Mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan koperasi 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan koperasi untuk membayar 

beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali 

pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan 

membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham 

tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

C.  Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini dirumuskan dengan mempertimbangkan 

penjelasan-penjelasan sebelumnya. Lebih dari itu, kerangka pikir ini dibuat 

untuk menjelaskan keseluruhan isi tulisan yang telah dirumuskan untuk 

memudahkan pemahaman secara tepat alur pemikiran penelitian ini. Peran 

kerangka pikir sangat penting dalam penelitian karena kerangka pikir 

merupakan landasan pemikiran penelitian. Adapun kerangka pikir dari 

penulis adalah seperti pada gambar 1. 

Berdasarkan Gambar 1, pada koperasi simpan pinjam “Sari 

Hasanah” melakukan suatu penilaian kesehatan yang menggunakan 7 

aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, 

likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi, yang 

kemudian dilakukan suatu penetapan kesehatan koperasi dengan 

menggunakan analisis Cross Section dan analisis Time Series. 
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Gambar 2.1 : Skema Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan 

Pinjam 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan 

penelitian. Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu dan teori untuk 

menjawab rumusan masalah, dan tujuan maka dapat diambil suatu 

hipotesis bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam “Sari Hasanah” 

pada periode tahun 2013 – 2015 adalah kurang sehat. 
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