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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Bhakti, Topowijono dan Wi Endang (2018) melakukan penelitian 

tentang    Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 

14/Per/M.KUKM/XII/2009  (Studi Pada KSP SETIA BHAKTI Kota Kediri 

Periode 2013-2015 ). Hasil penelitian menujukkan bahwa koperasi Setia 

Bhakti selama tahun 2013-2015 mendapatkan predikat cukup sehat. Skor yang 

didapatkan pada tahun 2013 adalah 73.25 dan tahun 2014 mendapatkan skor 

73.25, sedangkan pada tahun 2015 mendapatkan skor 72. Berdasarkan skor 

tersebut tingkat kesehatan koperasi Setia Bhakti berada pada kategori 60≤ x 

<80, sehingga mendapatkan predikat cukup sehat. 

Irma (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan 

Pada Koperasi Simpan Pinjam Pesisir Utama. Hasil penelitian menunjukkan 

Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset pada tahun 2011-2013 

di lihat dari rata-rata perhitungan sebesar 57%( ≥ 20%) maka nilainya adalah 

100, dan skor untuk Rasio Modal sendiri Terhadap Total aset adalah 5,0 

berarti hal ini menunjukkan Koperasi Simpan Pinjam Pesisir Utama berada 

pada Kondisi yang Sehat.  Kemandirian dan Pertumbuhan Profitabilitas Asset 

pada Koperasi Simpan Pinjam Pesisir Utama pada tahun 2011-2013 dilihat 

dari rata-rata sebesar 8,7% berada pada 7,5 -10 mendapat nilai 75, dengan skor 

2,25 hal ini menunjukkan Kondisi Koperasi Cukup Sehat. Kemandirian dan 
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Pertumbuhan Profitabilitas Modal Sendiri pada Kopeasi Simpan Pinjam 

Pesisir Utama pada tahun 2011-2013 dilihat dari rata-rata sebesar 6,2% berada 

pada 5 ˂ × ≤ 7,5 mendapat nilai 50,dengan skor 1,50 hal ini menunjukkan 

Koperasi dalam kondisi yang kurang Sehat.  

Chandra Kunriawan, Vera Desva Arianti (2018) melakukan penelitian 

tentang Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya 

Lahat Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menujukkan bahwa  pada aspek 

permodalan Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat pada tahun 2015-

2017 memperoleh skor 47 dengan Predikat dalam pengawasan khusus atau 

tidak sehat, aspek kualitas aktiva produktif memperoleh skor 16,25 dengan 

predikat dalam pengawasan atau kurang sehat. Aspek manajemen memperoleh 

skor 13,75 dengan predikat sangat baik atau sangat sehat. Aspek efesiensi 

memperoleh skor 2,00 dalam predikat dalam pengawasan khusus atau tidak 

baik dan Aspek Likuiditas memperoleh skor 3,75 dalam predikat tidak baik 

atau tidak sehat  Maka dapat disimpulkan perolehan skor untuk menilai kinerja 

keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat pada tahun 2015-

2017 tidak baik atau tidak sehat. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terdapat 

beberapa perbedaan dan persamaan yaitu 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. 

Penelitian terdahulu dilakukan Bhakti, Topowijono dan Wi 

Endang (2018)  meliputi 7 aspek yaitu Aspek permodalan, Aspek 

Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek 

Likuiditas, Aspek Kemadirian Pertumbuhan dan Aspek Jatidiri. 



 

11 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Kunriawan, Vera Desva 

Arianti (2018)  meliputi Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva 

Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efesiensi dan Aspek Likuiditas. 

Pada penelitian sekarang meliputi aspek permodalan, aspek Kualitas 

Aktiva Produktif, aspek Efisiensi,  Aspek Likuiditas dan Aspek 

Kemandirian dan pertumbuhan 

2. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

adalah Sama-sama mengangkat topik mengenai kinerja koperasi 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.Kukm/Xii/2009 

Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan 

Unit Simpan Pinjam Koperasi. 

B. Tinjauan Teori  

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari bahasa latin cooperere yang dalam Inggris 

menjadi couperation berarti “bekerja bersama”, co berarti bersama dan 

operation berarti “bekerja” atau “berusaha” (to operate). Koperasi adalah 

sebuah perusahaan dimana orang-orang berkumpul bukan untuk 

menyatukan uang atau modal melainkan sebagai akibat kesamaan 

kebutuhan ekonomi. Berdasarkan Undang- Undang nomor 12 tahun 1967, 

koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial 

dan beranggotakan orang-orang atau, badan-badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi social dan 
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ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan 

koperasi (UU No.12 Tahun 1967) 

Koperasi merupakan salah satu pilar dalam mendorong dan 

meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang diatur oleh 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan”. Koperasi sebagai usaha bersama berdsarkan asas 

kekeluargaan diharapkan bertindak sebagai organisasi ekonomi rakyat 

yang mampu bersaing dalam perekonomian. Berdasarkan UU No. 25 

Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi 

adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang 

perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah 

yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, dengan 

kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra, 2011).  

Chaniago (2011) mendefinisikan koperasi sebagai suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang 

memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan 

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 
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Koperasi pada dasarnya bukanlah usaha ekonomi yang 

mementingkan serta mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur dengan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 

(Widiyanti, 2011) 

2. Fungsi dan Prinsip Koperasi  

Koperasi memiliki fungsi dan prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam pendiriannya. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian pasal 4, fungsi koperasi adalah mengembangkan potensi 

dan kemampuan ekonomi anggota, berperan secara aktif dalam upaya 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menguatkan perekonomian 

rakyat dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk 

mewujudkan perekonomian nasional berdasarakan asas kekeluargaan serta 

demokrasi ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian pasal 5, 

Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip yaitu keanggotaan bersifat 

sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, 

pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa 

usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas 

terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama 

antar koperasi. 
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Menurut Rudianto (2010), bahwa : “Prinsip - prinsip pengelolaan 

koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang 

dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan 

antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota 

koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan 

yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas 

kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur 

pola kepengelolaan usaha koperasi 

Sedangkan menurut ICA (International Coorperative Allianze) 

yang di kutip oleh Baswir (2010) koperasi memiliki prinsip-prinsip 

sebagai berikut:  

a. Keanggotaan bersifat sukarela. 

b. Pengawasan secara demokratis. 

c. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan 

partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi-transaksi social 

atau jasa sosial dari perkumpulan atau usah koperasi. 

d. Pembatasan bunga atas modal 

Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 6 ayat 1 tentang 

prinsip koperasi yaitu: 

a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi: 

1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 

2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. 

3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. 
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4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan 

independen. 

5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan 

kemanfaatan koperasi. 

6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat 

gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan 

pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. 

7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 

lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati 

oleh anggota. 

b. Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 

menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan 

organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan 

tujuan pendiriannya 

3. Jenis-Jenis Koperasi  

Anoraga (2013) mengemukakan beberapa jenis koperasi menurut 

ketentuan undang-undang yaitu:  

a. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan dengan 

memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh 

pinjaman dengan mudah dan ongkos (bunga) yang ringan.  

b.  Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang 

konsumsi atau barang kebutuhan pokok sehari-hari.  
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c. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang 

pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh 

koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi.  

d. Koperasi jasa merupakan koperasi yang berusaha di bidang 

penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat 

umum.  

e. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu 

usaha atau memiliki beragam usaha sesuai kemampuan koperasi. 

4. Struktur Organisasi Koperasi 

Menurut Sitio (2011), koperasi membutuhkan struktur organisasi 

untuk menjalankan organisasi dan usaha. Struktur manajemen koperasi 

diurut berdasarkan perangkat organisasi koperasi yaitu:  

a. Rapat Anggota Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota merupakan wadah anggota 

untuk membahas kepentingan koperasi dalam mengambil suatu 

keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. 

Rapat anggota berfungsi untuk menetapkan anggaran dasar, 

kebijakan dan rencana kerja koperasi, pemilihan atau 

pemberhentian pengurus, pengesahan atau laporan kerja, 

pembagian SHU, penggabungan dan pembubaran koperasi.  

b.  Pengurus Pengurus dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat 

anggota yang memiliki masa jabatan paling lama lima tahun. 

Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota yang bertugas 

yaitu mengelola organisasi koperasi dan usahanya, mengajukan 
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rancangan rencana kerja koperasi, menyelenggarakan rapat 

anggota, mengajukan laporan pertanggung jawaban, memelihara 

daftar buku anggota dan pengurus.  

c. Pengawas Pengawas adalah perangkat organisasi yang diberi 

mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda 

organisasi dan usaha koperasi. Pengawas bertugas untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 

koperasi, membuat laporan hasil pengawasan, memeriksa tata 

kehidupan koperasi dan kebijaksanaan pengurus.  

d. Pengelola atau Manajer Pengelola koperasi adalah seseorang yang 

diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan 

usaha koperasi secara efisien dan profesional. Pengelola atau 

manajer bertugas untuk mengelola seluruh unit usaha yang ada di 

koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus. Struktur 

organisasi koperasi secara umum disajikan pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur organisasi internal koperasi 

Sumber : Sitio dan Tamba (2001) 
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5. Permodalan Koperasi 

 Koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan organisasi dan 

usaha koperasi. Sumber permodalan koperasi menurut UU No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri 

dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari 

simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah dari anggota 

maupun masyarakat. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, 

koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, 

penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. 

Menurut Rudianto (2010:6) modal koperasi terdiri dari: “Modal 

anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang 

memilik karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan 

wajib, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum 

dibagi”. 

Berikut penjelasan mengenai modal tersebut: 

a. Modal Anggota 

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber 

pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya 

setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, 

yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan 

tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. 

Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat 

dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak 
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permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh 

anggota. 

1) Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama 

banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu 

masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat 

diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota 

koperasi. 

2) Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus 

dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, 

seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil 

kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, 

anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota. 

3) Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh 

anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri 

sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh 

pemiliknya setiap saat, karena itu, simpanan sukarela tidak dapat 

dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi  tetapi 

dikelompokkan sebagai utang jangka pendek. 

b. Modal Sumbangan 

Modal sumbangan adalah sejumlah barang atau uang atau barang 

modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain 

yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat 

dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. 

c. Modal Penyertaan 
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Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat 

dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah 

dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha 

koperasi  

d. Cadangan  

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan 

oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan 

dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi 

baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha 

6. Pedoman Pemeringkatan Koperasi  

Pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap 

kondisi atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan 

transparan dengan kriteria atau persyaratan tertentu yang dapat 

menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Oleh karena itu, 

dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian kinerja koperasi dan 

meningkatkan hasil penilaian kinerja sebagai dasar bagi koperasi untuk 

mengakses pembiayaan usaha dari lembaga-lembaga pembiayaan, maka 

Kementerian Koperasi dan UKM RI menerbitkan sistem pemeringkatan 

koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 

22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.  

Pelaksanaan pemeringkatan koperasi ini didasarkan terhadap enam 

aspek penilaian koperasi berkualitas, yang terdiri dari aspek badan usaha 

aktif, aspek kinerja usaha yang semakin sehat, aspek kohesivitas dan 
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partisipasi anggota, aspek orientasi kepada pelayanan anggota, aspek 

pelayanan tehadap masyarakat, serta aspek kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. Pedoman pemeringkatan koperasi mengalami 

pembaharuan seiring dengan diterbitkannya peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM No 10 Tahun 2015 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah. Peraturan ini bertujuan untuk menerbitkan sertifikat 

Nomor Induk Koperasi (NIK) sebagai upaya untuk menertibkan koperasi-

koperasi di Indonesia melalui pemeringkatan koperasi. Untuk itu, 

Kementerian Koperasi dan UKM RI memperbaharui sistem pemeringkatan 

koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 

21/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi.  

Pedoman ini digunakan untuk menilai kinerja koperasi melalui 

lima aspek penilaian yaitu aspek kelembagaan koperasi, aspek usaha 

koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap 

anggota, serta aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat. Pedoman 

Pemeringkatan Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM 

Republik Indonesia tahun 2015 dalam pelaksanaannya mengalami 

perdebatan yang menimbulkan permasalahan. Beberapa pihak 

menganggap Pedoman Pemeringkatan Koperasi Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2015 hanya menilai kinerja 

koperasi sebagai badan usaha ekonomi. Hal ini ditunjukkan dalam 

Pedoman Pemeringkatan Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan 

UKM Republik Indonesia tahun 2015 dengan dihapuskannya penilaian 
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pada aspek orientasi kepada pelayanan anggota dan aspek kontribusi 

tehadap pembangunan daerah. 

7. Evaluasi Keberhasilan Koperasi 

Menurut Kasmawati (2003), keberhasilan suatu organisasi dapat 

dilihat dari tingkat pencapaian tujuan organisasi tersebut. Semakin tinggi 

tingkat ketercapaian tujuan organisasi tersebut, maka semakin tinggi pula 

tingkat keberhasilan organisasi tersebut. Tingkat keberhasilan suatu 

organisasi pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai indikator yang 

ditetapkan dalam organisasi tersebut, misalnya kepuasan anggota, 

kesejahteraan anggota, perkembangan jumlah anggota, permodalan dan 

perkembangan usahanya (laba atau keuntungan). 

Evaluasi keberhasilan koperasi bertujuan untuk menyediakan 

informasi seberapa jauh koperasi efisien di dalam kegiatan usahanya agar 

menunjang kepentingan para anggota. Menurut Hanel (2005), keberhasilan 

dari suatu koperasi dapat dilihat melalui tiga pendekatan yang disebut 

dengan pendekatan tripartite yaitu:  

a) Kinerja koperasi sebagai badan usaha, bertujuan untuk melihat sejauh 

mana suatu koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuannya sebagai suatu lembaga ekonomi mandiri. 

b) Kontribusi koperasi terhadap pembangunan, bertujuan untuk melihat 

sejauh mana koperasi mempunyai dampak langsung ataupun tidak 

langsung terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah.  



 

23 

 

c)  Koperasi yang berorientasi pada kepentingan anggota, bertujuan untuk 

melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan pelayanan perusahaan koperasi 

mendukung kepentingan dan tujuan anggota. 

8. Kinerja Keuangan 

Zarkasyi (2008) menyatakan bahwa bahwa : “Kinerja keuangan 

merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode 

tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan.”  Gitosudarmo dan 

Basri (2002) berpendapat bahwa : ”Kinerja keuangan adalah rangkaian 

aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan 

keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca 

Kinerja keuangan dapat diukur melalui analisis laporan keuangan 

sebab analisis laporan keuangan selain digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas juga digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui tingkat resiko atau kesehatan suatu perusahaan. Menurut 

Munawir (2000) tujuan dan kinerja keuangan adalah : 

a. Untuk mengetahui likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk  

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan 

tersebut dilikuiditas, baik kewajban jangka pendek maupun kewajiban 

jangka panjang. 

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas (profitabilitas) yaitu 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sebelum 

periode tertentu. 
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d. Untuk mengetahui stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden 

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami 

hambatan atau krisis keuangan. 

Pengukuran kinerja perusahaan selama ini menggunakan analisis 

financial. Hal ini dapat dilihat dalam analisis rasio yang disusun dengan 

cara menggabungkan angka-angka didalam atau antara laporan rugi-laba 

dan neraca yang memberikan gambaran kondisi perusahaan saat ini. 

Analisis rasio selain bermanfaat bagi manajer keuangan dalam 

meramalkan reaksi penanaman modal dan kreditur juga bermanfaat dalam 

menentukan langkah yang ditempuh untuk diperoleh tambahan dana. 

Analisis rasio keuangan juga selain dapat memberikan informasi 

tentang prospek dan resiko perusahaan yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap harapan investor pada perusahaan tersebut di masa yang akan 

datang juga memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

a. Rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi 

oleh cara penafsiran dan bahkan bisa manipulasi. 

b. Manajer keuangan haruslah berhati-hati dalam menilai apakah suatu 

rasio tertentu baik atau buruk didalam membentuk penilaian 

menyeluruh dari perusahaan berdasarkan serangkaian rasio keuangan. 

c. Dalam setiap menganalisis rasio, angka-angka yang diperoleh dari 

perhitungan tidak bisa berdiri sendiri. Rasio tersebut akan berarti jika 

terdiri dari 2 hal tersebut : 
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1) Adapun perbandingannya dengan perusahaan sejenis yang 

mempunyai tingkat resiko yang hampir sama. 

2) Adapun analisis kecenderungan dari setiap tahun-tahun 

sebelumnya. 

3) Pencapaian target sesuai dengan rata-rata industri tidak 

menunjukan performance suatu perusahaan yang baik, kebanyakan 

perusahaan menginginkan tingkat yang lebih baik dari rata-rata 

industri. 

9. Rasio Keuangan 

Jenis-jenis analisis rasio keuangan menurut Riyanto (2011), yaitu 

analisis rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan 

rasio rentabilitas. 

a) Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangan 

yang harus segera dipenuhi, terdiri dari: 

1) Current ratio, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat 

keamanan pinjaman jangka pendek dan kemampuan 

untuk membayar hutang tersebut. 

2) Quick ratio, yaitu kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek tanpa memerhatikan persediaan, 

karena persediaan memerlukan waktu relatif lama untuk 

dicairkan menjadi uang kas. 

3) Cash ratio, yaitu kemampuan membayar hutang lancar 

yang dimiliki koperasi yang harus segera dipenuhi dengan 
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kas yang tersedia (simpanan jangka pendek). 

b) Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

koperasi untuk membayar semua hutangnya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, terdiri dari: 

1) Total debt to equity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan 

berapa bagian dari setiap rupiah yang dijadikan jaminan 

untuk keseluruhan hutang. 

2) Total debt to capital ratio, yaitu rasio yang 

menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan 

kebutuhan dana yang dibelanjakan atau berapa bagian 

aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. 

c) Rasio rentabilitas (profitabilitas) merupakan kemampuan 

yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu, terdiri dari: 

1) Return of investment (profitabilitas ekonomi), yaitu 

kemampuan menghasilkan laba dari keseluruhan modal 

(baik modal luar maupun modal sendiri) yang digunakan 

untuk menghasilkan laba. 

2) Return of equity (profitabilitas modal sendiri), yaitu 

kemampuan koperasi dengan modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan. 

10. Penilaian Kinerja Koperasi  

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil 

Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.Kukm/Xii/2009 
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Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit 

Simpan Pinjam Koperasi  penilaian koperasi menyangkut 7 aspek yaitu: 

a. Permodalan 

Aspek pertama penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi adalah 

permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio 

permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total asset dan 

rasio kecukupan modal (CAR). Rasio modal sendiri terhadap total 

asset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi 

dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang 

dimiliki. Pada KSP/USP Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila 

nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSP/USP Koperasi telah 

mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan 

dana pada KSP/USP Koperasi. 

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) 

pada lembaga keuangan seperti KSP/USP Koperasi merupakan 

kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan 

pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini 

dimaksudkan agar para pengelola KSP/USP Koperasi melakukan 

pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko 

kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal 

yang ada 

b. Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 

(tiga) rasio, yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah 
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terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap 

piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), 

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk 

(PPAPWD). 

c. Penilaian Manajemen 

Penilaian aspek manajemen KSP/USP Koperasi meliputi 

beberapa komponen yaitu: 

1) Manajemen umum 

2) Kelembagaan 

3) Manajemen permodalan 

4) Manajemen asset 

5) Manajemen likuiditas 

d. Penilaian Efisiensi 

Penilaian efisiensi KSP/USP Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) 

rasio yaitu : 

1) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan 

2) Rasio aktiva tetap terhadap total asset 

3) Rasio efisiensi pelayanan. 

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar 

KSP/USP Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien 

kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai 

pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai 

kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan 
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pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun 

rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan 

modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan 

koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan. 

e. Likuiditas 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP/USP Koperasi 

dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: 

1) Rasio kas 

2) Rasio pembiayaan. 

f. Kemandirian dan Pertumbuhan 

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan 

pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan 

kemandirian operasional. 

1) Rasio rentabilitas aset yaitu SHU setelah pajak dibandingkan 

dengan total asset. 

2) Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan 

total ekuitas. 

3) Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha 

dibandingkan biaya operasional 

g. Jati Diri Koperasi 

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi 

menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: 
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1) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

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. 

2) 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 

sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup 

beban pokok dan partisipasi netto 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan keuangan Koperasi 

Simpan Pinjam Makmur Sejati selama kurun waktu antara tahun 2016 

sampai 2018 dilihat dari Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha 

Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 

14/Per/M.Kukm/Xii/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi  penilaian 

koperasi menyangkut 5 aspek yaitu Rasio Permodalan yaitu Rasio modal 

sendiri terhadap total aset , Rasio Kualitas Aktiva Produktif yaitu  Rasio 

Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang 

Diberikan , Rasio Efisiensi yaitu  Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

, Rasio Likuditas yaitu Rasio Kas + Bank terhadap Kewajiban Lancar dan 
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Rasio Kemandirian dan pertumbuhan yaitu  Rentabilitas asset. Kerangka 

pemikiran operasional dapat menjelaskan melalui bagan di bawah ini. 
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