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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1.  Kinerja Keuangan 

Menurut Martono (2002: 52) kinerja keuangan suatu koperasi 

atau badan usaha lain sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

(stakeholders), seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, 

pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan 

yang berupa neraca dan laopran laba rugi dari suatu koperasi atau badan 

usaha lain, apabila disusun secara baik dan akurat dapat memeberikan 

gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah 

dicapai oleh suatu koperasi atau badan usaha lain selama kurun waktu 

tertantu, dalam mengelola sebuah perusahaan, manajemen biasanya 

menetapkan sasaran yang akan dicapai di masa yang akan datang dalam 

proses yang disebut perencanaan. 

Pelaksanaan rencana tersebut memerlukan pengendalian agar 

efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian 

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat berupa penilaian 

kinerja atau prestasi seorang manajer, dengan cara menilai dan 

membandingkan keuangan perusahaan selama periode berjalan. 

Informasi fluktuasi kinerja sangat penting dan bermanfaat untuk 
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memprediksi kapasitas perusahaan atau koperasi dalam menghasilkan 

arus kas dari sumber daya yang ada. 

2. Alat Ukur Kinerja Keuangan Pada Koperasi 

a. Analisis Rasio 

Menurut Munawir (2002:33) analisis rasio merupakan suatu 

metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau laba/rugi secara individu atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut. Menggunakan laporan yang 

diperbandingkan, termasuk data tentang perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam jumlah rupiah, prosentase, serta trendnya, 

menganalisa menyadari bahwa beberapa rasio secara individu akan 

membantu dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi 

keuangan suatu perusahaan. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah 

tertentu dangan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat 

analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi 

gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan 

atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka 

rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standard. 
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b. Jenis-jenis Analisis Rasio  

Menurut Munawir (2001: 64) jenis-jenis analisis rasio dibagi 

menjadi: 

1) Likuiditas  

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

suatu perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya maupun 

untuk mengecek efisiensi modalkerja. 

2) Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi atau membayar semua kewajiban-

kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. 

3) Rantabilitas 

Rasio Rentabilitas atau bisa juga disebut rasio Profitabilitas ini 

digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan 

modal yang ada. 

4) Aktivitas 

Rasio Aktivitas digunakan untuk mengetahui aktivitas aktiva 

pada tingkat kegiatan tertentu. 

5) Pasar 

Rasio pasar digunakan untuk mengukur harga pasar relative 

terhadap nilai buku. 
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Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008, ada 

beberapa aspek-aspek dalam penilaian koperasi. Aspek-aspek ini 

digunakan untuk menilai kinerja koperasi yang kemudian 

menggolongkan koperasi kedalam kondisi yang sehat, cukup sehat, 

tidak sehat, dan sangat tidak sehat. 

3. Teknik Analisis Kinerja Keuangan 

Menurut Munawir (2001:36) ada beberapa macam teknik analisa 

yang biasa digunakan dalam menganalisa laporan keuangan antara lain: 

a. Analisa Perbandingan Keuangan 

Adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan 

laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. 

b. Trend atau Trendensi Posisi dan Kemajuan Keuangan Perusahaan 

yang Dinyatakan dalam Porsentase 

Adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi 

dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi 

tetap, naik atau bahkan turun. 
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c. Laporan dengan Porsentase Per Komponen atau Commont Size 

Statement  

Adalah suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi 

pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk 

mengetahui struktur permodalannya dan posisi perongkosannya 

yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

d. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan modal kerja atau mengetahui sebab-sebab berubahnya 

modal kerja dalam periode tertentu. 

e. Analisa dan Sumber Penggunaan Kas  

Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untukmengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan kas selama periode tertentu. 

f. Analisa Rasio 

Adalah suatu metode analisa untuk mengetaui hubungan dari pos-

pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut. 

g. Analisa Perubahan Laba Kotor 

Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba 

kotor suatu perusahaan dari periode satu ke periode lainnya atau 

perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan 

untuk periode tersebut. 
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h. Analisa Break Even 

Adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang 

harus dicapai oleh suatu perusahaan tersebut tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

4. Hubungan Laporan Keuangan, Rasio Keuangan dan Kinerja 

Keuangan 

Menurut Kasmir (2008:105) analisis laporan keuangan dijadikan 

dasar untuk menilai atas kinerja keuangan dan prestasi manajemen. 

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya suatu perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kinerja dalam satu periode tertentu. Agar 

laporan keuangan lebih mudah untuk dipahami, dibaca, dan dimengerti, 

maka laporan keuangan perlu dianalisis terlebih dahulu dengan 

berbagai alat analisis yang biasa digunakan. Salah satunya alat analisis 

tersebut adalah analisis rasio keuangan. 

Analisis keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan pos-pos yang ada pada laporan keuangan neraca 

dan laporan laba rugi yang mendeskripsikan hasil atau perkembangan 

usaha dari suatu perusahaan atau lembaga lainnya. Rasio keuangan juga 

digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan 

perusahaan atau lembaga lainnya. Dari rasio keuangan akan terlihat 
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kondisi kesehatan kinerja perusahaan sehingga dapat menilai kinerja 

keuangan dalam suatu periode. 

5. Kinerja Koperasi 

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang 

dicapai dengan adanya kemapuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 

Berdasarkan S.K Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989, kinerja 

koperasi adalah prestasi yang dicapai koperasi dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dalam koperasi tersebut. 

Kinerja menjadi ukuran prestasi yang disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan yang dapat dilakukan. Istilah kinerja kerap kali disamakan 

dengan kondisi keuangan dengan pengukuran-pengukuran keuangan 

mampu memberikan hasil yang memuaskan setidak-tidaknya bagi 

pemilik saham maupun bagi karyawannya. 

Menurut Mulyadi (2001; 419) penilaian kinerja adalah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja pada 

koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai 

kondisi koperasi, maka evaluasi kinerja sesunggunya merupakan 

penilaian dalam melaksanakan peran yang ada didalam organisasi. 

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hokum koperasi yang berlandaskan 
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kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Mengingat bidang usaha yang berdasarkan kekeluargaan dan sesuai 

dengan budaya bangsa Indonesia terutama lapisan masyarakat yang 

menjunjung kebersamaan maka dalam uaha bersama. 

6. Penilaian Kinerja Koperasi 

Penilaian kinerja koperasi yang berdasarkan pada Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008, ada beberapa 

aspek-aspek dalam penilaian koperasi. Aspek-aspek ini digunakan 

untuk menilai kinerja koperasi yang kemudian menggolongkan 

koperasi kedalam kondisi yang sehat, cukup sehat, tidak sehat, dan 

sangat tidak sehat. 

Aspek-aspek yang digunakan dalam penilaian kinerja koperasi, 

antara lain: 

1) Permodalan  

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau 

dari aspek permodalan. 

a. Rasio modal sendiri terhadap total asset 

Rasio modal sendiri terhadap total asset merupakan rasio 

yang menggambarkan seberapa besar modal sendiri yang 
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dimiliki koperasi dari keseluruhan asset yang dimiliki, maka 

rasio ini dapat  dihitung dan disingkat dengan rumus sebagai 

berikut : 

MSTA = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar modal sendiri 

yang dimiliki koperasi dari pinjaman diberikan yang beresiko 

yang dimeliki koperasi, semakin besar hasil perhitungan rasio ini 

akan semakin baik, maka rasio ini dapat disingkat dan 

diterangkan dengan rumus sebagai berikut : 

MSPB = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
 x 100% 

c. Rasio kecukupan modal  

Rasio ini menggambarkan kecukupan modal sendiri 

tertimbang yang dimiliki koperasi dari total asset tertimbang 

yang dimiliki koperasi, maka rasio ini dapat disingkat dan 

diterangkan dengan rumus sebagai berikut : 

KMS = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐴𝑇𝑀𝑅
 x 100% 

2) Kualitas Aktiva Produktif 

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari 

aktiva-aktiva yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan manfaat 

bagi koperasi. 
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1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar volume pinjaman pada 

anggota dari volume pinjaman yang diberikan koperasi secara 

keseluruhan maka rasio ini dapat disingkat dan diterangkan 

dengan rumus sebagai berikut : 

VPATVP = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
 x 100% 

2) Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang 

diberikan 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pinjaman yang dinilai 

bermasalah terhadap keselurahan pinjaman yang diberkan oleh 

koperasi, semakin rendah nilai rasio ini akan semakin baik. 

Apabila nilai rasio kurang dari 45% maka koperasi ini dalam 

kondisi yang baik karena memiliki rasio pinjaman yang sedikit 

terhadap pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Rasio ini dapat 

disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

RPBTPD = 
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 
 x 100% 

3) Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah 

CRTPB = 
𝐶𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
 x100% 

4) Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan  

PBTPD = 
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
 x 100% 
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3) Manajemen 

Rasio ini mengukur seberapa seberapa besar kemampuan 

manajemen dalam mengelola organisasinya terkait dengan bidang 

usaha yang dijalankan. 

1) Manajemen umum 

Menggambarkan bagaimana koperasi mengatur 

kegiatannya tidak hanya dari segi keuangannya saja namun juga 

dari segi tenaga kerja, rencana kerja, dan pengawasan terhadap 

kegiatan koperasi secara umum. 

2) Manajemen kelembagaan 

Menggambarkan bagaimana kelembagaan atau 

pengorganisasian dimana koperasi mengelompokkan kegiatan-

kegiatan yang diperlukan dan hubungan antara kegiatan tersebut 

dalam suatu bentuk struktur organisasi dan instansi. 

3) Manajemen permodalan  

Menggambarkan bagaimana koperasi mengatur 

permodalannya agar koperasi melakukan pendanaan dengan baik. 

4) Manajemen aktiva 

Menggambarkan bagaimana koperasi mengelola aktiva 

yang dimiliki untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi 

seperti simpan pinjam. 
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5) Manajemen likuiditas 

Menggambarkan bagaimana koperasi mengelola 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan 

dengan biaya yang sesuai. 

4) Efisiensi 

Rasio untuk mengukur keefisienan kinerja yang dilakukan 

koperasi selama menjalankan kegiatannya. 

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar beban operasi anggota 

koperasi dan partisipasi bruto, semakin  rendah beban operasi 

anggota dari partisipasi bruto maka semakin baik. Rasio ini dapat 

disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

BOATPB = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 x100% 

2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar beban usaha yang 

dimiliki koperasi terhadap SHU kotor yang dimiliki koperasi, 

semakin kecil beban usaha yang ada akan semakin baik. Rasio ini 

dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

BUTSK = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑆𝐻𝑈 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟
 x 100% 

3) Rasio efisiensi pelayanan  

Rasio ini menggambarkan seberapa besar biaya karyawan yang 

dikeluarkan oleh koperasi terhadap volume pinjaman yang 

dikeluarkan koperasi, semakin rendah biaya karyawan terhadap 
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volume pinjaman maka akan semakin baik. Rasio ini dapat 

disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

EP = 
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
 x100% 

 

5) Likuiditas 

Rasio untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih. 

1) Rasio kas 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kas dan bank yang 

dimiliki koperasi dan dikelurkan untuk memenuhi kebtuhan 

kewajiban lancarnya. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

Rasio kas = 
𝐾𝑎𝑠+𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x100% 

2) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

Rasio ini menggambarkan besar pinjaman yang diberikan pada 

anggota dari dana yang diterima koperasi untuk merealisasikan 

pinjaman tersebut. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

PDTDD = 
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
 x100% 
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6) Kemandirian dan pertumbuhan 

Rasio untuk mengetahui sejauh mana koperasi dapat 

menghasilkan manfaat bagi anggotanya atas seluruh aset yang dimiliki. 

1) Rasio rentabilitas asset 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar SHU sebelum pajak  yang 

dihasilkan koperasi dari total asset yang dimiliki koperasi, semakin 

besar SHU sebelum pajak yang dihasilkan koperasi terhadap total 

asset yang dimiliki koperasi maka akan semakin baik. Rasio ini 

dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

Rentabilitas asset = 
𝑆𝐻𝑈 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 x100% 

2) Rasio rentabilitas modal sendiri 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar SHU bagian anggota 

yang dihasilkan dari total modal sendri yang dimiliki koperasi, 

semakin besar SHU pada anggota yang dihasikan maka kondisinya 

semakin baik. Rasio ini juga untuk mengetahui keefektifan koperasi 

dalam pengambilan keputusan investasi telah efektif atau tidak 

dalam aktifitas operasional yang dihasilkan. Rasio ini dapat 

disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

RMS = 
𝑆𝐻𝑈 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100% 

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar partisipasi netto dari 

beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, semakin tinggi 
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partisipasi netto dari beban tersebut maka akan semakin baik. Rasio 

ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

KOP = 
𝑆𝐻𝑈 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎+𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛
 x100% 

 

7) Jati diri koperasi 

Rasio untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai 

tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau memberikan 

manfaat atas partisipasi anggota. 

1) Rasio partisipasi bruto 

Rasio ini menggambarka seberapa besar partisipasi bruto terhadap 

partisipasi bruto ditambah dengan pendapatan yang dimiliki 

koperasi, semakin tinggi nilai ini maka akan semakin baik. Rasio 

ini menjelaskan tingkat kemampuan koperasi dalam melayani 

anggota. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus 

sebagai berikut: 

Partisipasi bruto = 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘+𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 x100 

 

2) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan koperasi memberikan 

manfaat efisiensi partisipasi serta manfaat efisiensi biaya koperasi 

dari simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi, semakin tinggi 

nilai rasio ini maka semakin baik. Rasio ini dapat disingkat dan 

diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 



24 
 

 
 

PEA = 
𝑃𝐸𝐴

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘+𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏
 x 100% 

 

Setiap aspek memiliki rasio-rasio perhitungan yang 

menyumbangkan bobot untuk diskor secara total untuk menunjukkan 

kondisi kesehatan koperasi. Sedangkan untuk aspek manajemen berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pengurus koperasi 

tersebut, komponen pertanyaan untuk aspek ini sudah dituangkan 

secara jelas dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Republik Indonesia nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 

20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan 

koperasi. 

7. Cara Penilaian Untuk Memperoleh Angka Skor 

1. Permodalan 

a. Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset 

ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil 

atau sama dengan 0% debirikan nilai 0. 

2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 

dengan maksimum nilai 100. 

3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap 

kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. 
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4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan. 

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Deberikan yang Beresiko, 

untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

beresiko lebih kecil atau sama dengen 0% diberi nilai 0. 

2) Untuk 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 

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 dalam neraca 

dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. 
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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 aktivitas aktiva produktif didasarkan pada 4 

(empat) rasio, yaitu: 

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume oinjaman 

yang diberikan. 

b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan 

perhitungan penilaian: 

1) Untuk rasio 45% atau lebih dari 0. 

2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, 

dengan maksimum nilai 100. 

3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor. 

c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah. 

1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan 

penghapusan diberi nilai 0. 

2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 

sampai seterusnya. 

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

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban

pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan

komposisi 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”).

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. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasrka 3 (tiga) rasio yaitu:

a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto

ditetapkan sebagai berikut:

1) Untuk rasio 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%
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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 beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio 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. 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan 

membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan 

ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio 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. 
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5. Likuiditas 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi 

dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: 

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar 

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan 

sebagai berikut: 

1) Untuk rasio kas 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. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

Pengukuran rasio pinjama terhadap dana yang yang diterima 

ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio pinjaman 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 

a. Rasio rentabilitas asset 

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan 

dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 
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1) Untuk rasio rentabilitas aset 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 ditetapkan 

sebagai berikut: 

1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri 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. 

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan 

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto 

dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, 

perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio kemandirian operasional 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. 

7. Jati diri koperasi 

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 
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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, yang ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio 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, yang ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio 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. 

Penetapan predikat kesehatan skor ditetapkan berdasarkan 

keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009, sebagai 

berikut: 
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a. Apabila skor pada masing-masing aspek mempunyai nilai 80 sampai 

kurang dari 100, termasuk predikat sehat. 

b. Apabila skor pada masing-masing aspek mempunyai nilai sama 

dengan 60 sampai kurang dari 80, termasuk predikat cukup sehat. 

c. Apabila skor pada masing-masing aspek mempunyai nilai sama 

dengan 40 sampai kurang dari 60, termasuk predikat kurang sehat. 

d. Apabila skor pada masing-masing aspek mempunyai nilai sama 

dengan 20 sampai kurang dari 40, termasuk predikat tidak sehat. 

e. Apabila skor pada masing-masing aspek mempunyai kurang dari 20 

termasuk predikat sangat tidak sehat. 

8. Metode Time Series dan Croos Section 

Menurut Warsono (2003: 30) penerapan metode tolak ukur yang 

digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan, biasanya 

bergantung pada bentuknya. Untuk perusahaan kecil dan menengah 

mungkin lebih tepat menggunakan metode lintas waktu (time series). 

Metode ini merupakan tola ukur analisis keuangan dengan cara 

membandingkan suatu rasio keuangan dari suatu periode tertentu dengan 

sebelumnya, misalnya jika periode sebelumnya (𝑡0) lebih besar dari 

tahun sekarang (𝑡1) itu menunjukkan suatu perusahaan mengalami 

penurunan dan sebaliknya, jika periode sekarang (𝑡1) lebih besar dari 

periode sebelumnya (𝑡0) itu dikatakann perusahaan mengalami kenaikan. 

Tetapi tidak menentukan keungkinan perusahaan juga menggunakan 
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lintas seksi (cross section) yaitu sesuai dengan standar industri atau 

standar dari pemerintah. 

Pelaksanaan pemerintah koperasi didasarkan pada peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia (kep Men No. 06/per /M.KUKM//III/2008) mengenai 

penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas, yang terdiri dari: 

a. Aspek Badan Usaha Aktif, ditunjukkan dengan berjalannya 

mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan 

(RAT), audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku. 

b. Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan 

membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan 

dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan 

kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan. 

c. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan 

keterkaitan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap 

organisasi,dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk 

berbagi resiko (risk sharing) tingkat pelayanan koperasi, serta ukuran-

ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, 

prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan 

simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela. 
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d. Aspek Orientasi Kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan dengan 

beberapa hal, seperti keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha 

anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha 

anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran 

transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha 

anggotanya. 

e. Aspek Pelayanan kepada Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa 

jauh usaha yang ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang 

dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta 

seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi 

kemiskinan masyarakat setempat. 

Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah, ditunjukkan 

dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak 

serta berbagai bentuk dukungan sumberdaya terhadap kegiatan 

pembangunan. 

9. Perbedaan Laporan Keuangan Koperasi dengan Badan Usaha Lain 

Menurut Baswir (2000:56) perbedaan koperasi dengan badan lain 

sebagai berikut: 

a. Dilihat dari tujuan pendiriannya 

Tujuan pendirian koperasi adalah untuk menyelenggarakan 

usaha beraama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para 

anggotanya. Sedangkan tujuan pendirian perusahaan adalah untuk 
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mengorganisasikan modal dan sumberdaya lainnya untuk melakukan 

suatu usaha tertentu dengan menekan pada upaya pengalokasian 

modal dan sumberdaya untuk menghasilkan barang dan jasa dengan 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 

b. Dilihat dari keanggotaanya 

Koperasi beranggotakan dengan orang-orang yan bergabung 

dengan menyerahkan sumbangan modal dalam bentuk simpanan 

pokok. Sedangkan perusahaan, hubungannya antara perusahaan 

dengan para pemilik (pemegang saham) sifatnya tidak langsung dan 

tidak jelas memang secara konsepsional dan hokum ada pemisahan 

yang tegas antara fungsi pemilikan dan fungsi manajerial.   

 

 

c. Dilihat dari permodalannya 

Koperasi melakuakan usaha dengan modal awal koperasi yang 

diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya. Sedangkan modal 

awal perusahaan (terutama yang berbentuk perseroan), berasal dari 

penyertaan pertama yang dilakukan oleh para pemiliknya. 

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara laporan 

keuangan koperasi dengan laporan keuangan pada umumnya. Namun 

karena ada erbedaan tujuan antara koperasi dengan badan usaha lain, 

maka perbedaan hanya pada pemakaian istilah dalam laporan keuangan. 

Misalnya, istilah laporan laba/rugi dalam koperasi disebut laporan 
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perhitungan hasil usaha (PHU), laporan perubahan modal di koperasi 

disebut laporan perubahan kekayaan bersih. 

10. Menurut Peraturan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/IX/2015.  

1. Jatidiri Koperasi 

a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan;  

b. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan: 

kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap 

orang lain;  

c. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan 

kehidupan koperasi, terdiri dari:  

a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;  

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;  

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;  

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;  

e) Kemandirian;  

f) Pendidikan perkoperasian;  

g) Kerjasama antar koperasi;   
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h) Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar 

kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas 

koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.  

d. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi 

mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan usahanya.  

e. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa 

koperasi. 

2. Ketentuan Umum Laporan Keuangan 

1) Tujuan laporan keuangan  

a. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi 

yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan 

ekonomi yang rasional, seperti:  

a) anggota; 

b) pemerintah;  

c) masyarakat; 

b. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, 

antara lain, meliputi informasi mengenai:  

1) jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas;  
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2) pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang 

mengubah nilai dan sifat modal;  

3) jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya 

dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;  

4) cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan 

kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada 

likuiditasnya;   

5) kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap ketentuan yang 

berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan 

UKM;  

6) usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi, atau 

menyelesaikan permasalahan anggota.  

c. Laporan keuangan juga merupakan sarana 

pertanggungjawaban pengurus atas penggelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka.   

2) Komponen laporan keuangan   

a) Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya 

usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, kewajiban kepada 

pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik 

dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat 

tertentu, terdiri dari komponen aset, kewajiban dan ekuitas;  
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b) Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang 

memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilan 

dan beban;  

c) Laporan Perubahan Ekuitas adalah penambahan atau 

pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode 

tertentu;  

d) Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan 

historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan 

secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;  

e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat adalah laporan 

yang berisi informasi tentang sumber-sumber zakat serta 

penggunaan ;  

f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan  adalah 

laporan yang berisi informasi tentang sumber dan penggunaan 

dana kebajikan yang berasal dari infaq, shodaqoh dan waqaf 

serta dana social lainnya;  

g) Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan 

naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan 

keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan.   
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3) Bahasa laporan keuangan  

Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.   

4) Mata uang pelaporan  

Pelaporan keuangan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.  

5) Kebijakan akuntansi   

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan-pilihan prinsip, dasar, 

metode, pengaturan, pengukuran, dan prosedur dalam menyajikan 

laporan keuangan.  

6) Materialitas dan agregasi  

a) Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep 

materialitas;  

b) Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam 

laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material 

dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang 

sejenis;  

c) Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk 

mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat 

(misstatement) informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan yang diambil.  

7) Periode pelaporan  

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan dengan tahun 

takwim. Dalam hal usaha simpan pinjam baru berdiri, laporan 
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keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 

satu tahun.  

8) Informasi komparatif  

a) Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara komparatif 

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan untuk laporan perhitungan hasil usaha harus 

mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir 

periode interim yang dilaporkan. 

b) Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari 

laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan 

kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan 

periode berjalan.   

 

 

9) Laporan keuangan interim  

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang 

diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus 

dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. 

Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara  triwulanan atau 

periode lain yang kurang dari satu tahun;  

Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti 

laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan 

perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan 
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ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan 

sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan 

keuangan.   

10) Pengurus bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan serta wajib membubuhkan tanda tangan pada 

laporan keuangan tersebut.  

3. Unsur-unsur Catatan Atas Laporan Keuangan  

a. Gambaran umum organisasi.  

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain adalah Riwayat ringkas 

pendirian organisasi, Nomor dan akte pendirian serta perubahan 

terakhir, nomor Surat Keputusan penetapan sebagai USP sesuai 

tingkatan dan jenisnya, pengesahan Departemen Kehakiman dan 

atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan, Tempat 

kedudukan organisasi, Struktur Organisasi, Pengurus, Pengawas 

dan anggota serta penjelasan tentang aktivitas utama organisasi dan 

program-program yang dijalankan.  

b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, harus diungkapkan hal-hal sebagai 

berikut:  

1) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.  

a) Dasar pengukuran laporan keuangan untuk aset, kewajiban, 

dan ekuitas  
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Misal: berdasarkan biaya historis (historical cost), nilai 

realisasi (realizable value), nilai sekarang (current value), 

atau nilai wajar (fair value).  

b) Dasar penyusunan laporan keuangan.  

Misal: penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar 

modifikasi basis kas (modified cash basis) dengan penjelasan 

pos-pos yang mana yang menggunakan dasar pencatatan 

akrual dan dasar pencatatan basis kas.  

c) Kebijakan akuntansi tertentu (jika ada)  

2) Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal 

sebagai berikut:  

a) Prinsip-prinsip konsolidasi.  

b) Kas dan setara kas.  

c) Penyajian Pinjaman yang diberikan.  

d) Aktiva tetap dan penyusutannya.  

e) Aktiva lain-lain.  

f) Transaksi dalam mata uang asing. 

3) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan  

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan 

memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, 

laporan perhitungan hasil usaha serta informasi tambahan sesuai 
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dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian 

yang terkait, ditambah dengan pengungkapan (tentatif):  

a) Informasi penting lainnya.  

Antara lain sifat, jenis, jumlah, suku bunga, dan jangka 

waktu.  

b) Peristiwa setelah tanggal neraca berisi informasi tentang 

Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat 

peristiwa.  

c) Perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan dan 

peraturan lainnya. Seperti : Penjelasan mengenai standar 

akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan 

dan mempengaruhi aktivitas koperasi.  

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan peneliatian terdahulu yang dijadikan pertimbangan penulis 

yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mariya (2009) pada 

koperasi KANINDO ( Koperasi Agro Niaga Indonesia) Kab. Malang. 

Metode analisis yang digunakan adalah standar penilaian kinerja koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri dan Usaha Kecil Menengah Republik 

Indonesi No: 20/Per/M.KUKM/XI/2008. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa koperasi KANINDO ( koperasi Agro Niaga Indonesia) 

pada periode 2004-2008 dinyatakan tidak sehat. 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Kartika Sari (2012, 

Universitas Muhammadiyah Malang) menganalisis kinerja keuangan 

koperasi yang ditelitinya dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang menggunakan beberapa  7 aspek dan 

menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan cross section dan time 

series pada 3 tahun yaitu tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010.  

Dimana analisisnya menyatakan koperasi jika dilihat dari 7 aspek 

menurut menkop, semua aspek dalam keadaan baik, dan jika dilihat dari 

pendekatan Cross Section hasilnya cukup sehat dari tahun 2008, 2009, dan 

2010 dan itu disesuaikan dengan standar depkop. Jika dilihat dengan 

menggunakan pendekatan Time Series tiap tahunnya mengalami fluktuasi. 

 

C. Kerangka Pikir 

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka 

perlu adanya alur pikir. Kerangka pikir pada Koperasi Karyawan Karina 

PT. Berlina Tbk Pandaan Kab. Pasuruan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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 Gambar 2.1 Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi 

Laporan Keuangan 

Kinerja Keuangan 

Koperasi 

Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Metode Cross Section 

Sehat  

(80 ≤ x < 100) 

 

 

Cukup Sehat 

(60 ≤ x < 80) 

 

 

Kurang Sehat 

(40 ≤ x < 60) 

 

 

Tidak Sehat 

(20 ≤ x < 40) 

 Sangat tidak sehat 

(< 20) 

 

 

Metode Time Series 

 

𝑘𝑡1>𝑘𝑡0 

 

𝑘𝑡1 =𝑘𝑡0 

 

Ya Tidak 

Ya Tidak 

Lebih tidak 

sehat 

Stagnasi   

 (tidak berkembang) 

Lebih 

Sehat 


