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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Dewi (2016) tentang tingkat kesehatan koperasi simpan 

pinjam di KSP Mandala Amerta Sedana Kabupaten Buleleng 

menunjukkan bahwa KSP MAS berada pada predikat “Kurang Sehat”. Hal 

ini dilihat dari skor yang diperoleh dengan total sebesar 59,40. 

Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, 

jika skor yang diperoleh sama dengan atau lebih besar dari 40 sampai lebih 

kecil dari 60 mendapatkan predikat kurang sehat.  

Hasil penelitian Wijaya (2015) tentang analisis tingkat kesehatan 

koperasi di KPRI Tuwuh Blora berdasarkan Peraturan Menteri No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI 

Tuwuh Kab. Blora pada periode 2014 mendapatkan predikat “Sehat”. 

Namun KPRI Tuwuh Blora belum diaudit KAP sehingga prestasi 

diturunkan menjadi “Cukup Sehat”, tetapi perolehan ini belum tergolong 

dalam kondisi yang sepenuhnya, sehingga masih terdapat beberapa aspek 

yang perlu diperbaiki. 

Hasil penelitian Kunriawan dan Arianti (2018) tentang analisis kinerja 

keuangan koperasi di KSP Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat 

menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) aspek yang digunakan dalam 

perhitungan hanya aspek manajemen yang mendapatkan predikat sehat. 6 
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(enam) aspek lainnya mendapatkan predikat kurang sehat. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan koperasi kurang baik. Keadaan ini 

akan berdampak pada pembiayaan yang dilakukan koperasi kedepannya. 

Hasil penelitian Kurniawan et al. (2015) tentang analisis kinerja 

koperasi berdasarkan Peraturan Menteri KUKM RI No. 

06/Per/M.KUKM/V/2006 di Kopkar PT Gudang Garam Tbk. “Mekar” 

Kota Kediri periode tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa penilaian 

kinerja dari semua aspek mendapatkan nilai yang cukup baik. Namun, 

Kopkar Mekar perlu meningkatkan lagi volume penjualannya dan jumlah 

kas yang menganggur bisa lebih dimanfaatkan oleh kopkar untuk 

meningkatkan volume penjualannya atau kerjasama usaha lain yang dapat 

memberikan profit terhadap kopkar. 

Hasil penelitian Yusuf (2016) tentang analisis tingkat kesehatan 

koperasi syariah. Menunjukkan bahwa pencapaian kinerja KJKS BMT Al-

Munawwarah Tangerang Selatan melalui penilaian kesehatan koperasi 

berdasarkan Peraturan Menteri No. : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

menghasilkan predikat cukup sehat. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneltian sebelumnya yaitu penelitian 

ini menggunakan objek yang berbeda dengan tahun yang berbeda serta 

pedoman yang digunakan juga berbeda. Dalam penelitian ini pedoman 

yang digunakan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Kementerian KUKM RI Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Laporan Keuangan Koperasi 

a. Laporan Keuangan Koperasi 

 Menurut Rudianto (2010) laporan keuangan koperasi 

adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil 

usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan 

koperasi pada akhir periode tersebut. 

b. Jenis Laporan Keuangan 

 Menurut Rudianto (2010) pada akhir siklus akuntansi, 

akuntan koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk 

berbagai pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan koperasi 

terdiri dari: 

a) Perhitungan hasil usaha 

 Suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi 

dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau 

satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang 

berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas 

koperasi dengan bukan anggota. 

b) Neraca 

 Suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang 

dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya 

tersebut diperoleh. 
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c) Laporan arus kas 

 Suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk 

selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, 

sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo 

akhir kas pada suatu periode. 

d) Laporan promosi ekonomi anggota 

 Laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang 

diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. 

Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu: 

1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan 

jasa bersama. 

2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. 

3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. 

4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. 

c. Tujuan Umum Laporan Keuangan 

 Menurut Rudianto (2010) laporan keuangan koperasi 

disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

a) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu 

koperasi. 
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Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika 

melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU. 

b) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu 

para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi 

untuk menghasilkan SHU di masa mendatang. 

c) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu 

para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi 

untuk menghasilkan SHU. 

d) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai 

perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi 

mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi. 

e) Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk 

kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengani 

kebijakan akuntansi yang dianut koperasi. 

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi berdasarkan Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor : 

06/Per/Dep.6/IV/2016 

a. Pengertian Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi 

 Penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor : 

06/Per/Dep.6/IV/2016 merupakan penilaian untuk mengukur 
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tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Penilaian tingkat  

kesehatan KSP dan USP Koperasi dikategorikan dalam 4 kategori 

yaitu, sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam 

pengawasan khusus. 

b. Sasaran Penilaian Kesehatan Usaha KSP dan USP Koperasi 

a) Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi. 

c) Meningkatkan citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan 

pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu 

mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

d) Terjaminnya asset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

e) Meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan 

kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 

f) Meningkatkan manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha 

simpan pinjam oleh koperasi. 

3. Analisis penilaian tingkat kesehatan Koperasi Berdasarkan 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan 

UKM Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 

 Analisis tingkat kesehatan pada koperasi sangat penting dilakukan 

guna mengetahui kinerja koperasi yang nantinya dijadikan pedoman 
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dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah yang 

dihadapinya. Salah satu cara untuk menganalisis kesehatan koperasi 

yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan. 

 Dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman 

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi. Adapun aspek yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menilai kinerja keuangan koperasi adalah sebagai berikut : 

a) Aspek Permodalan  

 Aspek permodalan adalah aspek yang penilaiannya 

menitikberatkan pada ketercukupan modal yang diharapkan 

bersumber pada partisipasi anggota untuk mendukung kegiatan 

operasionalnya. Adapun penilaian aspek permodalan berdasarkan 

pada : 

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

 Rasio ini membandingkan antara modal sendiri dibagi 

dengan total asset koperasi. Modal sendiri merupakan modal 

yang menanggung risiko (modal ekutif) yang berasal dari 

simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya yang 

memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, 

cadangan yang disisihkan dari SHU. Penilaian dalam rasio ini 

dilakukan  untuk mengetahui seberapa besar kemampuan  
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modal sendiri koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap 

total asset yang dimiliki olehnya. Rumus yang digunakan 

dalam menghitung rasio ini adalah: 

= 
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Perhitungan rasio ini, ditetapkan sebagai berikut: 

• Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset 

lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. 

• Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai 

ditambah 5 dengan maksimum nilai 100 

• Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% 

setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 4. 

• Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor 

permodalan 

Tabel 2.1 

Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total 

asset 

Rasio 

Modal 

(%) 

Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

0 0 6 0 Tidak Baik 

1 – 20 25 6 1.50 Kurang  Baik 

21 – 40 50 6 3.00 Cukup Baik 

41 – 60 100 6 6.00 Baik 

61 – 80 50 6 3.00 Cukup Baik 

81 - 100 25 6 1.50 Kurang Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang 

Berisiko 

 Penilaian rasio ini menggunakan perbandingan modal 

sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya Modal sendiri merupakan modal yang 

menanggung risiko (modal ekutif) yang berasal dari simpanan 

pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya yang memiliki 

karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan 

yang disisihkan dari SHU. Sedangkan, pinjaman diberikan 

yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi 

kepada peminjam atau anggota yang berisiko tidak tertagih 

yang mengakibatkan kerugian untuk koperasi. Penilaian dalam 

rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri 

koperasi untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman kepada 

anggota. Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai 

berikut : 

= 
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢

𝐩𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan yang  berisiko, ditetapkan sebagai berikut : 

• Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan 

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

• Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai 

ditambah 1 dengan nilai maksimum 100. 
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• Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor 

permodalan. 

Tabel 2.2 

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap 

Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio Modal 

(%) 

Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

0 0 6 0 Sangat Tidak 

Baik 1 – 10 10 6 0.6 

11 – 20 20 6 1.2 Tidak Baik 

21 – 30 30 6 1.8 

31 – 40 40 6 2.4 Kurang Baik 

41 – 50 50 6 3.0 

51-60 60 6 3.6 Cukup Baik 

61-70 70 6 4.2 

71-80 80 6 4.8 Baik  

81-90 90 6 5.4 

91-100 100 6 6.0 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

 Rasio ini membandingkan antara modal sendiri tertimbang 

dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan 

dengan 100%. Modal sendiri tertimbang adalah jumlah dari  

hasil kali setiap komponen modal KSP atau USP koperasi yang 

terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.  

Sedangkan ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap 

komponen aktiva KSP atau USP koperasi yang terdapat  

didalam neraca dengan bobot pengakuan risiko. Rasio 

kecukupan modal sendiri ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan modal sendiri tertimbang koperasi dalam  

menyerap kerugian akibat penurunan aktiva tertimbang yang 
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dimiliki oleh koperasi. Rumus dari rasio ini adalah sebagai 

berikut : 

=
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠

𝐀𝐓𝐌𝐑
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Tabel 2.3 

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio 

Modal (%) 

Nilai Bobot (%) Skor  Predikat 

< 4 0 3 0.00 Tidak Baik 

4 ≤ x < 6 50 3 1.50 Kurang Baik 

6 ≤ x ≤ 75 3 2.25 Cukup Baik 

> 8  100 3 3.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

b) Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

 Kualitas aktiva produktif adalah penilaian yang  

menekankan pada tingkat kualitas peberian pembiayaan dan segala 

risiko yang mengikutinya. Artinya proses pemberian pembiayaan 

hendaknya memegang penuh prinsip kehati-hatian sehingga risiko 

timbulnya permasalahan dikemudian hari sudah di antisipasi sejak 

dini. Penilaian ini berdasarkan pada : 

1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume 

Pinjaman yang Diberikan 

 Penilaian rasio ini menggunakan perbandingan antara 

volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman. 

Volume pinjaman merupakan jumlah keseluruhan pinjaman 

yang diberikan oleh koperasi, baik kepada anggota, koperasi  

lain dan anggotanya, piutang bunga, dan piutang lainnya. 
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Penilaian dalam rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui 

besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi untuk 

dipinjamkan kepada anggota sudah sesuai dengan volume 

pinjaman yang telah disediakan oleh koperasi. Rumus yang 

digunakan dalam rasio adalah : 

=
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota 

terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Pada 

Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor  Predikat 

≤ 25 0 10 0.00 Tidak Baik 

26 - 50 50 10 5.00 Kurang Baik 

51 - 75 75 10 7.50 Cukup Baik 

> 75 10 10 10.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang 

Diberikan 

 Penilaian ini membandingkan antara pinjaman bermasalah 

dengan pinjaman yang diberikan. Pinjaman bermasalah adalah 

pinjaman yang terdiri pinjaman kurang lancar, pinjaman yang 

diragukan, dan pinjaman macet. Pinjaman yang diberikan  

adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada 

ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang 

masih belum dikembalikan oleh peminjam.  
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Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut: 

=
𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡

𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap 

pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut: 

(a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah 

(RPM) sebagai berikut : 

• 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar 

(PKL) 

• 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) 

• 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM) 

(b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang 

disalurkan. 

RPM= 
(𝟓𝟎% 𝐱 𝐏𝐊𝐋)+(𝟕𝟓% 𝐱 𝐏𝐃𝐑)+(𝟏𝟎𝟎% 𝐱 𝐏𝐌)

𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧
 

Perhitungan penilaian : 

• Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0 

• Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai 

ditambah 2, dengan maksimum nilai 100 

• Nilai dikendalikan dengan bobot 5% diperoleh skor 

penilaian. 
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Tabel 2.5 

Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah 

Terhadap Pinjaman Diberikan 

Rasio (%)  Nilai  Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

≥ 45 0 5 0 Sangat Tidak 

Baik 40 < x < 45 10 5 0.5 

30 < x ≤ 40 20 5 1.0 Tidak Baik 

20 < x ≤ 30 40 5 2.0 Kurang Baik 

10 < x ≤ 20 60 5 3.0 Cukup Baik 

0 < x ≤ 10 80 5 4.0 Baik  

0 100 5 5.0 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah 

 Penilaian rasio ini membandingkan antara cadangan 

risiko dengan pinjaman bermasalah. Cadangan untuk tujuan 

risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup  

risiko apabila terjadi pinjaman macet atau pinjaman tidak 

tertagih. Penilaian dalam rasio ini bertujuan untuk mengetahui 

kualitas cadangan risiko yang telah disediakan oleh koperasi 

dalam mengatasi pinjaman yang bermasalah tersebut. Rumus 

yang digunakan dalam menghitung rasio ini adalah sebagai 

berikut : 

=
𝐂𝐚𝐝𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐑𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨

𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

• Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan 

penghapusan diberi nilai 0. 
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• Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai 

ditambah 1 sampai dengan maksimum 100 

• Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.6 

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap 

Risiko Pinjaman Bermasalah 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

0 0 5 0 Sangat Tidak 

Baik 1 – 10 10 5 0.5 

11 – 20 20 5 1.0 
Tidak Baik 

21 – 30 30 5 1.5 

31 – 40 40 5 2.0 
Kurang Baik 

41 – 50 50 5 2.5 

51 – 60 60 5 3.0 
Cukup Baik 

61 – 70 70 5 3.5 

71 – 80 80 5 4.0 

Baik 81 – 90 90 5 4.5 

91 - 100 100 5 5.0 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang 

Diberikan 

 Penilaian rasio ini menggunakan perbandingan antara 

pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan.  

Pinjaman berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi 

kepada peminjam atau anggota yang berisiko tidak tertagih  

yang mengakibatkan kerugian untuk koperasi. Penilaian dalam 

rasio ini bertujuan untuk mengukur besarnya pinjaman yang 

berisiko dari seluruh pinjaman yang diberikan kepada anggota 

koperasi.  
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Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah : 

=
𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨

𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang  

diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 2.7 

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap 

Pinjaman yang diberikan 

Rasio (%) Nilai  Bobot (%) Skor Predikat 

>30 25 5 1.25 Tidak Baik 

26 – 30 50 5 2.50 Kurang 

Baik 

21 – 25 75 5 3.75 Cukup Baik 

< 21 100 5 5.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

c) Aspek Manajemen 

 Penilaian aspek manajemen menghitungkan nilai kredit 

didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan, aspek 

manajemen memiliki beberapa komponen diantaranya manajemen 

umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, 

manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai 

didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan 

aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi 

pertanyaan sebagai berikut: 

• Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0.25 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) 

• Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0.5 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”) 
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• Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 

nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) 

• Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0.3 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) 

• Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai 

untuk setiap jawaban pertanyaan “ya” 

1) Manajemen Umum 

 Penilaian yang dilakukan dalam manajemen umum ini 

bertujuan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

mengelola kegiatan usahanya. Berikut merupakan perhitungan 

skor dalam manajemen umum yang sudah diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.8 

Standar Perhitungan Manajemen Umum 

Jumlah Jawaban Ya Skor Predikat 

1 0.25 

Sangat Tidak Baik 2 0.50 

3 0.75 

4 1.00 
Tidak Baik 

5 1.25 

6 1.50 
Kurang Baik 

7 1.75 

8 2.00 

Cukup Baik 9 2.25 

10 2.50 

11 2.75 
Baik 

12 3.00 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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2) Manajemen Kelembagaan 

 Penilaian dalam manajemen kelembagaan bertujuan untuk 

mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola SDM  

maupun system kerjanya yang dimilikinya. Berikut merupakan 

perhitungan skor dalam manajemen kelembagaan yang sudah 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.9 

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan 

Jumlah Jawaban Ya Skor Predikat 

1 0.50 
Tidak Baik 

2 1.00 

3 1.50 Kurang Baik 

4 2.00 
Cukup Baik 

5 2.50 

6 3.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Manajemen Permodalan 

 Penilaian manajemen permodalan ini bertujuan untuk 

mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola modal  

sendiri yang dimilikinya. Berikut merupakan perhitungan skor 

dalam manajemen permodalan yang sudah diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 2.10 

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan 

Jumlah Jawaban 

Ya 

Skor Predikat 

1 0.60 
Tidak Baik 

2 1.20 

3 1.80 Kurang Baik 

4 2.40 Cukup Baik 

5 3.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

4) Manajemen Aktiva 

 Penilaian dalam manajemen aktiva ini bertujuan untuk 

mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola pinjaman 

yang diberikan kepada anggotanya. Berikut merupakan 

perhitungan skor dalam manajemen aktiva yang sudah diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.11 

Standar Perhitungan Manajemen Aktiva 

Jumlah Jawaban Ya Skor Predikat 

1 0.30 Sangat Tidak 

Baik 2 0.60 

3 0.90 
Tidak Baik 

4 1.20 

5 1.50 
Kurang Baik 

6 1.80 

7 2.10 
Cukup Baik 

8 2.40 

9 2.70 
Baik 

10 3.00 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

5) Manajemen Likuiditas 

 Penilaian dalam manajemen likuiditas bertujuan untuk 

mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan  

likuiditas atau kewajiban jangka pendeknya. Berikut  
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merupakan perhitungan skor dalam manajemen likuiditas yang 

sudah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.12 

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas 

Jumlah Jawaban Ya Skor Predikat 

1 0.60 Sangat Tidak Baik 

2 1.20 Tidak Baik 

3 1.80 Kurang Baik 

4 2.40 Cukup Baik  

5 3.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

d) Aspek Efisiensi 

 Efisiensi adalah kemampuan koperasi untuk menghemat 

biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan atau 

terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. Tujuan dari 

penilaian aspek ini untuk menggambarkan seberapa besar koperasi 

mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya. 

Penilaian efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai 

berikut: 

1) Rasio Beban Operasi Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto 

 Penilaian ini membandingkan antara beban operasi anggota 

dengan partisipasi bruto. Beban operasi aggota adalah beban 

pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota dan beban 

perkoperasian. Untuk USP koperasi, beban perkoperasian 

dihitung secara proposional. Sedangkan partisipasi bruto adalah 

nilai total penjualan produk koperasi, baik berupa barang 

maupun jasa kepada anggota koperasi. Penilaian dalam rasio  
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ini bertujuan untuk mengetahui besarnya partisipasi bruto yang 

dikeluarkan koperasi untuk untuk membiayai atau menanggung 

beban operasi anggota. Rumus yang digunakan dalam rasio ini 

adalah : 

=
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐢𝐩𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨
𝒙𝟏𝟎𝟎%  

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi 

bruto ditetapkan sebagai berikut : 

• Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% 

diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih 

kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap 

penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 

25 sampai dengan maksimum nilai 100. 

• Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.13 

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota 

Terhadap Partisipasi Bruto 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

≥100 0 4 1  Tidak Baik 

95 ≤ x < 

100 

50 4 2 Kurang Baik 

90 ≤ x < 95 75 4 3 Cukup Baik 

< 90 100 4 4 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 
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2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 

 Penilaian rasio ini dengan cara membandingkan beban 

usaha dengan sisa hasil usaha (SHU) kotor. Beban usaha adalah 

pengorbanan yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh 

pendapatan bagi koperasi. Sedangkan SHU kotor adalah sisa 

hasil usaha (SHU) sebelum dikurangi dengan pajak. Penilaian 

dalam rasio ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban 

usaha yang dikeluarkan oleh koperasi dalam menghasilkan  

SHU kotor. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini 

adalah sebagai berikut: 

=
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐔𝐬𝐚𝐡𝐚

𝐒𝐇𝐔 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐫
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai 

berikut: 

• Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk 

setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 

25 sampai dengan maksimum nilai 100. 

• Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian. 

 

 

 

 



30 
 

 

Tabel 2.14 

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU 

Kotor 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

>80 25 4 1  Tidak Baik 

60 < x ≤ 80 50 4 2 Kurang Baik 

40 < x ≤ 60 75 4 3 Cukup Baik 

≤ 40 100 4 4 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Rasio Efisiensi Pelayanan 

 Penilaian rasio ini membandingkan antara biaya karyawan 

dengan volume pinjaman. Biaya karyawan merupakan biaya 

yang dikeluarkan yang terkait dengan pembiayaan karyawan. 

Sedangkan volume pinjaman merupakan jumlah keseluruhan 

pinjaman yang diberikan oleh koperasi, baik kepada anggota, 

koperasi lain dan anggotanya, piutang bunga, dan piutang  

lainya. Penilaian dalam rasio ini bertujuan untuk mengukur 

besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan koperasi dalam 

menjalankan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh 

koperasi. Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah 

sebagai berikut : 

=
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐲𝐚𝐰𝐚𝐧

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai  

berikut : 

• Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk  

rasio antara10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya  
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setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai 

dengan maksimum nilai 100. 

• Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.15 

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

< 5 100 2 2.0  Baik 

5 < x < 10 75 2 1.5 Cukup Baik 

10 ≤  x ≤ 15 50 2 1.0 Kurang Baik 

 

>15 0 2 0.0 Tidak Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

e) Aspek Likuiditas 

 Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan.  

Dalam aspek likuiditas ini terdiri dari beberapa rasio yaitu: 

1) Rasio Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar 

 Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ini bertujuan 

untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan bank yang  

dimiliki oleh koperasi tersebut. Rumus yang digunakan dalam 

rasio ini adalah sebagai berikut: 

=
𝐊𝐚𝐬+𝐁𝐚𝐧𝐤

𝐊𝐞𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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Pengukuran rasio kas bank terhadap kewajiban lancar  

ditetapkan sebagai berikut: 

• Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi 

nilai 100, untuk rasio lebih besar 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. 

• Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.16 

Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank Terhadap 

Kewajiban Lancar 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

< 10 25 10 2.5 Tidak Baik 

10 < x < 15 100 10 10 Baik 

15 ≤  x ≤ 20 50 10 5 Kurang Baik 

>20 25 10 2.5 Tidak Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang  

Diterima 

 Penilaian dalam rasio ini membandingkan antara pinjaman 

yang diberikan dan dan yang diterima. Dana yang diterima total 

pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi. Penilaian 

dalam rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan  

koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota maupun  
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calon anggotanya dengan menggunakan dana yang diterima. 

Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah : 

=
𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧

𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima 

ditetapkan sebagai berikut: 

• Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 

 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah 

dengan 25 sampai dengan maksimum 100. 

• Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.17 

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan 

Terhadap Dana yang Diterima 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

< 60 25 5 1.25 Tidak Baik 

60 ≤  x < 70 50 5 2.50 Kurang Baik 

70 ≤  x < 80 75 5 3.75 Cukup Baik 

80  ≤  x < 90 100 5 5 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

f) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

 Kemandirian operasional adalah kemampuan pendapatan 

operasional dalam menutupi biaya operasional. Penilaian ini 

berdasarkan beberapa rasio berikut ini: 

1) Rasio Rentabilitas Asset 

Penilaian dalam rasio ini membandingkan antara SHU sebelum 

pajak dengan total asset yang dimiliki oleh koperasi. Penilaian 
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dalam rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

koperasi dalam memperoleh SHU dengan memanfaatkan total 

asset yang dimiliki oleh koperasi. Rumus yang digunakan  

dalam rasio ini adalah sebagai berikut : 

=
𝐒𝐇𝐔 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Perhitungan rasio rentabilitas asset ditetapkan sebagai berikut : 

• Untuk rasio rentabillitas asset lebih kecil dari 5% diberi 

nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2.5% nilai  

ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. 

• Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.18 

Standar Penilaian Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

< 5 25 3 0.75 Tidak Baik 

5 ≤  x < 7.5 50 3 1.50 Kurang Baik 

7.5 ≤  x < 10 75 3 2.25 Cukup Baik 

≥ 10 100 3 3.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

 Penilaian ini membandingkan antara SHU bagian anggota 

dengan total modal sendiri. SHU bagian anggota adalah sisa 

hasil usaha (SHU) setelah dikurangi cadangan, dan besarnya 

cadangan pemupukan dana cadangan, pembagian pada anggota, 

serta keperluan lain yang sudah ditetapkan dalam rapat  
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anggota. Penilaian dalam rasio ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan koperasi dalam memberikan balas jasa kepada 

seluruh anggota koperasi yang telah berkontribusi dalam 

menanamkan modalnya. Rumus yang digunakan dalam rasio  

ini adalah sebagai berikut : 

=
𝐒𝐇𝐔 𝐁𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut : 

• Rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% 

diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai 

ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. 

• Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.19 

Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Modal 

Sendiri 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

< 3 25 3 0.75 Tidak Baik 

3 ≤  x < 4 50 3 1.50 Kurang Baik 

4 ≤  x < 5 75 3 2.25 Cukup Baik 

≥ 5 100 3 3.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

 Penilaian ini membandingkan antara partisipasi neto  

dengan beban usaha dan beban perkoperasian. Partisipasi neto 

adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang 

merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. 
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Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota. Sedangkan  

beban perkoperasian adalah beban yang berhubungan dengan 

kegiatan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan 

usaha. Penilaian dalam rasio ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan  

operasional kepada anggotanya. Rumus yang digunakan dalam 

rasio ini adalah sebagai berikut : 

=
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐢𝐩𝐚𝐬𝐢 𝐍𝐞𝐭𝐨

𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐔𝐬𝐚𝐡𝐚+𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢𝐚𝐧
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut : 

• Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau 

sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih 

besar dari 100% diberi nilai 100. 

• Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor 

penilaian. 

Tabel 2.20 

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

≤ 100 0 4 0 Tidak Baik 

> 100 100 4 4 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

g) Aspek Jatidiri Koperasi 

 Jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur  

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan yaitu  
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mempromosikan anggota. Aspek ini dinilai dengan menggunakan 

beberapa rasio yaitu: 

1) 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 kepada 

anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. 

Penilaian dalam rasio ini bertujuan untuk mengukur  

kemampuan koperasi dalam memenuhi hak-hak setiap anggota 

koperasi, semakin tinggi nilai presentase yang diperoleh maka 

akan semakin baik kinerja koperasi dalam memenuhi setiap hak 

anggotanya. Rumus yang digunakan dalam mengukur rasio ini 

adalah sebagai berikut: 

=
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐢𝐩𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐢𝐩𝐚𝐬𝐢 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨+𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 

• 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. 

• Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor 

penilaian. 
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Tabel 2.21 

Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

< 25 25 7 1.75 Tidak Baik 

25 ≤  x < 50 50 7 3.50 Kurang Baik 

50 ≤  x < 75 75 7 5.25 Cukup Baik 

≥ 75 100 7 7 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

 Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan koperasi 

memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi 

biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib , 

semakin tinggi persentasenya semakin baik. Rumus yang 

digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut : 

=
𝐏𝐄𝐀

𝐒𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐨𝐤 + 𝐒𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐣𝐢𝐛
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut : 

• 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. 

• Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor 

penilaian. 
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Tabel 2.22 

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Rasio (%) Nilai Bobot 

(%) 

Skor Predikat 

< 5 25 3 0.00 Tidak Baik 

5 ≤  x < 7.5 50 3 1.50 Kurang Baik 

7.5 ≤  x < 10 75 3 2.25 Cukup Baik 

≥ 10 100 3 3.00 Baik 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM 

No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 

4. Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi 

Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM Republik 

Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 

 Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor 

secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan 

predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi  

menjadi 4 kategori yaitu, Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan 

Dalam Pengawasan Khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP 

dan USP Koperasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.23 

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP 

Skor Predikat 

80.00 ≤ x ≤ 100 Sehat  

66.00 ≤ x < 80.00 Cukup Sehat 

51.00 ≤ x < 66.00 Dalam Pengawasan 

< 51.00 Dalam Pengawasan Khusus 

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM No. 

06/Per/Dep.6/IV/2016 


