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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Koperasi 

2.1.1.1 Dasar Hukum Koperasi 

Koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan dasar hukum pasal 33 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.  Dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 

1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran 

Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka 

dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran 

Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka 

dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran 

Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832. 

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam 

mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan 

Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 
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104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan 

Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut : 

“a.   Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh 

orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; 

b.   Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga 

Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan 

hukum; 

c.   Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, 

dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang 

nyata bagi anggota 

d.   Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang 

akan dilaksanakan oleh koperasi; 

e.    Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi”. 

 

2.1.1.2. Definisi Koperasi  

Pengertian koperasi sendiri berasal dari kata co-operatio yang berarti usaha 

bersama. Revrisond Baswir (2000: 2) menyebutkan bahwa: 

“… secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara 

sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara 

demokratis.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian menegaskan  bahwa :  

“Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas 

kekeluargaan”. 

 

Selanjutnya, menurut ILO (International Labour Organization) yang dikutip 

oleh Arifion Sitio, Holoman Tamba (2001: 16) yang dimaksud koperasi adalah:  
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“Cooperative defined as an asiciation of persons usually of limited means, who 

have voluntarily joined together to achive a common economic end through the 

formation of democratically controlled business organization, making equitable 

contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and 

benefits of the undertaking”. 

 

Menurut Subandi (2013:18) menyebutkan:  

Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-coperation yang berarti usaha bersama. 

Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama 

sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud 

dengan Koperasi disini adalah suatu bentuk dan tujuan tertentu pula, perusahan 

yang didirikan oleh orang-orang tertentu pula, untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu. 

 

 Sedangkan Muhammad Hatta (1994) menyebutkan : 

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan 

hidupnya. Mencapainya keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-

murahnya, itulah yang dituju, pada koperasi didahulukan keperluan bersama, 

bukan gabungan”. 

 

Ada lima istilah yang berkaitan dangan koperasi yang dijelaskan dalam UU 

25/1992, Pasal 1. Berikut ini kutipan lengkap bunyi Pasal 1. Dalam Undang-undang ini 

yang dimaksudkan dengan : 

“1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

Koperasi sekaligus senagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. 

3. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

orang-seorang. 

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

Koperasi. 

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegaiatn 

perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.” 
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Selain dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1, Dasar 

Hukum Koperasi di Indonesia adalah Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) 

dalam penjelasan dikemukakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeuluargaan” dan ayat (4)  dikemukan bahwa “Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”.  

2.1.1.3.  Prinsip Koperasi. 

Prinsip-prinsip koperasi sendiri telah mengalami perkembangan sesuai dengan 

jaman dan lingkungannya. sejarah prinsip koperasi bermula dari prinsip-prinsip yang 

dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale 

atau The principles of Rochdale yang dikutip oleh Subandi (2009: 23) adalah sebagai 

berikut:  

“1)  Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar  

2)  Penjualan barang dengan tunai  

3)  Harga penjualan menurut harga pasar  

4)  Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut 

pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi  

5)  Masing-masing anggota mempunyai satu suara  

6)  Netral dalam politik dan keagamaan.” 

 

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di 

berbagai Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya, namun dalam perkembangannya 

kemudian ditambah beberapa prinsip, yaitu; (1) adanya pembatasan atas modal, (2) 
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keanggotaan bersifat sukarela, dan (3) Semua anggota menyumbang permodalan (saling 

tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

menyebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:  

“1)  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka  

2)  Pengelolaan dilakukan secara demokrasi  

3)  Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-

masing anggota  

4)  Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal  

5)  Kemandirian  

6)  Pendidikan perkoperasian  

7)  Kerjasama antar koperasi 

2.1.1.4. Fungsi dan Peran Koperasi 

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-

seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan 

prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.  Fungsi koperasi 

yang utama adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh 

perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan 

kreativitas dan jiwa berorganisasi. 

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: 

(1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, 

(2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan 

kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan 

sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui 
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kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis 

dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi 

nasional pada masa mendatang. 

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan 

mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat 

kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan 

masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di 

bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia 

lainnya. 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab III Pasal 4, fungsi dan peran 

koperasi antara lain : 

“1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat. 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional. 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”.. 

 

Pada masa ini pembangunan koperasi kurang mendapat perhatian karena 

koperasi kurang memperlihatkan  kinerja dan citra yang lebih baik dari masa 

sebelumnya.  Keadaan ini merupakan salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah 

masih kurang dalam pembangunan koperasi. Pembangunan adalah suatu proses yang 

harus berkelanjutan dan tersistem. Pertanyaan berikutnya bagaimana prospek  koperasi  
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pada masa datang.Jawabannya adalah  sangat prospektif  jika koperasi yang mempunyai 

jatidiri . Koperasi yang mempraktekkan  prinsip-prinsip koperasi  dalam organisasi dan 

usahanya. Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan  kegiatan usahanya harus 

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.Karena prinsip koperasi merupakan 

garis-garis  penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai 

dalam praktek seperti (1) keanggotaan sukarela dan terbuka, (2)  pengendalian oleh 

anggota secara demokratis, (4) partisipasi ekonomi anggota,(5) pendidikan,pelatihan 

dan informasi , (6) kerjasama diantara koperasi dan (7) kepedulian terhadap komunitas. 

Jika Koperasi  mampu mengimplementasikan jati dirinya, koperasi akan mandiri, 

mampu bersaing dengan kekuatan eonomi lainnya ,mampu memproduksi produk yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.  Dilihat dari dasar hukum yang 

tertuang dalam Undang-Undang 1945, Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan 

perkembangan di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selama ini juga jumlahnya 

sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan 

agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan 

menyediakan lapangan kerja.  Dengan demikian pembangunan koperasi perlu 

diteruskan, karena pembangunan adalah proses, memerlukan waktu dan ketekunan serta 

konsistensi dalam pelaksanaan,berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah 

yang muncul seperti masalah kemiskinan , jumlah pengangguran. yang  semakin 

banyak. 

Perkembangan koperasi secara nasional di masa datang diperkirakan 

menunjukkan peningkatan yang signifikan namun masih lemah secara kualitas. Untuk 
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itu diperlukan komiten yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong 

dirinya sendiri sesuai dengan jatidiri koperasi. Hanya koperasi yang berkembang 

melalui praktek melaksanakan nilai koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu 

memberikan manfaat bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa datang dapat dilihat 

dari banyaknya  jumlah koperasi, jumlah anggota  dan jumlah manajer, jumlah 

modal,volume usaha dan besarnya SHU yang telah dihimpun koperasi, sangat prosfektif 

untuk dikembangkan. Model pengembangan koperasi pada masa datang yang 

ditawarkan adalah mengadobsi koperasi yang berhasil seperti Koperasi Kredit, Koperasi 

simpan pinjam dan lainnya. 

 

2.1.1.5.  Jenis-Jenis Koperasi 

Saat ini, terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia, Subandi   

(2009:  35)  mengelompokkan  jenis  koperasi  berdasarkan bidang usahanya sebagai 

berikut; 1) Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan 

barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.  Jenis  konsumsi  yang  

dilayani  oleh  suatu  koperasi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja 

tempat koperasi didirikan, 2)  Koperasi Produksi adalah koperasi yang kegiatan 

usahanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya 

adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan 

barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki 

sendiri, 3) Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk 

membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. 

Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai niaga, dan   mengurangi   sekecil   
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mungkin   keterlibatan perantara dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan,   

4) Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam 

pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada para 

anggotanya yang membutuhkam bantuan modal untuk usahanya. Selain itu koperasi 

simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya untuk bersifat hemat dan 

gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.” 

 

2.1.2. Dana Bergulir  

Menurut  The Budget  System  and  Concept (2013; 147), definisi  dana bergulir 

(revolving  fund) adalah : 

“Revolving fund means a fund that conducts continuing cycles of business-like 

activity, in which the fund charges for the sale of products or services and uses 

the proceeds to finance its spending, usually without requirement for annual 

appropriations. There are two types of revolving funds : Public enterprise funds, 

which conduct business-like operations mainly with the public, and 

intragovernmental revolving funds, which conduct business-like operations 

mainly within and between Government agencies”. 

 

Menurut Franklin, A and Dauglas, J (2003; 90), definisi  dana bergulir : 

“Revolving funds operate as “continuing appropriations”. These funds have no 

lapse date; the cash balances remain available to agencies indefinitely. Agency 

discretion in how revolving funds are spent is enhanced because object code or 

program activity limits are not established, and the money is available for 

expenditure as soon as it is received”.  

 

Berdasarkan pengertian di atas, dana bergulir adalah dana yang menggerakkan 

kesinambungan aktivitas ala bisnis. Pendapatan yang diperoleh dari biaya-biaya atas 

pemanfaatan dana bergulir dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan operasionalnya, 

biasanya tanpa melalui sistem penganggaran tahunan.  Dana bergulir beroperasi sebagai 

“dana berkelanjutan”. Dana tersebut tak memiliki selang waktu, sehingga saldo kas 
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selalu tersedia bagi institusi. Institusi memiliki keleluasaan yang tinggi dalam 

membelanjakan dana bergulir karena tak ada batasan terhadap kegiatan program.  

Terdapat dua jenis dana bergulir (1) Dana perusahaan publik, yang menggerakkan usaha 

ala bisnis, dan (2) Dana bergulir instansi pemerintah, yang menggerakkan pelaksanaan 

kegiatan ala bisnis utamanya di dalam dan di antara instansi-instansi pemerintah). 

Menurut Panggabean (2005:4),  “program dana bergulir adalah bantuan perkuatan 

pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah (KUKM)”. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola 

bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada KUKM. 

Tujuan program dana bergulir berdasarkan Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM 

(2006) adalah : 

“1. Meningkatkan aktivitas  dan  pendapatan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah 

(UMKM) melalui pelayanan simpan pinjam; 

2.  Meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan Koperasi Simpan Pinjam/ 

Usaha Simpan Pinjam Koperasi di sektor agribisnis; 

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP); 

4. Meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan 

pinjaman dari KSP/Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi; 

5.  Khusus bagi  KSP/USP Koperasi  Syariah  adalah  memberdayakan  UMKM 

melalui kegiatan usaha yang berbasis syariah”. 

Melalui program ini keberadaan KSP/USP Koperasi diharapkan lebih bermanfaat 

bagi anggotanya sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. 

Panggabean  (2005; 4)  berpendapat  bahwa  secara  umum  program dana bergulir 

bertujuan untuk: 1) meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, 2) meningkatkan volume 

usaha koperasi dan UKM, 3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja,  4) meningkatkan 
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semangat berkoperasi, 5) meningkatkan pendapatan anggota, dan  6) meningkatkan etos 

kerja. 

Melihat tujuan tersebut, maka efektivitas program dana bergulir adalah tingkat 

atau derajat keberhasilan Koperasi dan UKM untuk mencapai tujuan. Efektivitas 

program dana bergulir diukur dari produktivitas dan kepuasan anggota Koperasi dan 

UKM memanfaatkan dana bergulir tersebut untuk mencapai tujuan. Ukuran 

produktivitas dana bergulir adalah (1). kesesuaian program dengan pelaksanaan (2) nilai 

elastisitas dampak dana bergulir terhadap aset, omset, jumlah pekerja, biaya produksi, 

jumlah jam kerja dan pendapatan total koperasi, (3) ukuran kepuasan adalah adanya 

manfaat dana bergulir bagi Koperasi, anggota dan UKM. Manfaat dana bergulir bagi 

koperasi dan anggota dinilai dari nilai elastisitas dampak dana bergulir terhadap 

pendapatan total koperasi dan anggota. Sesuai dengan tujuan diberikannya dana bergulir 

indikator ketiga tersebut dapat dilihat dari dampak perkuatan dana bergulir terhadap 

pendapatan koperasi dan anggota. 

2.1.3. Tinjauan tentang Laporan Keuangan Koperasi  

2.1.3.1.   Pengertian Laporan Keuangan koperasi 

 Laporan keuangan merupakan sumber terpenting dalam sebuah koperasi karena 

sebagai media informasi yang mencatat ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan 

selama tahun buku yang bersangkutan. Dimana melalui laporan keuangan, para anggota 

koperasi dapat mengetahui kondisi kinerja pengurus keuangan koperasi pada periode 

tertentu. 
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 Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar 

pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan 

yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan 

informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan 

perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah 

pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi 

melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi 

dalam penyusunan laporan keuangannya. 

 Sesuai dengan perkembangan koperasi di dalam melaporkan laporan 

keuangannya, kini dalam penyusunannya telah dikeluarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian yang telah mendapat 

revisi pada tahun 1998. PSAK No. 27 ini berisikan tentang karakteristik koperasi, 

struktur pengorganisasian koperasi, usaha dan jenis koperasi, tujuan koperasi, ruang 

lingkup koperasi, definisi–definisi koperasi, standar penyajian laporan keuangan 

koperasi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 ini, laporan 

keuangan koperasi itu terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha (PHU), laporan arus 

kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.  

 Pengertian laporan keuangan menurut Jumingan (2005: 4) adalah sebagai 

berikut: 

“Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun  dan  ditafsirkan  untuk  

kepentingan  manajemen  dan pihak  lain  yang  menaruh  perhatian  atau  

mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan”. 
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 Sedangkan, pengertian  laporan  keuangan  menurut  Farah Margaretha (2011: 

20) adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan 

gambaran  akuntansi  atas  operasi  serta  posisi  keuangan  perusahaan”.    

 Lebih lanjut pengertian laporan keuangan  menurut  Irham Fahmi (2011: 22): 

“laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu 

perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan 

tentang kinerja suatu perusahaan”. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian laporan keuangan tersebut di atas, maka 

yang dimaksud dengan laporan keuangan koperasi adalah hasil tindakan pembuatan 

ringkasan data keuangan koperasi oleh pengurus yang memberikan gambaran akuntansi 

atas operasi serta posisi keuangan, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi 

yang menggambarkan kinerja koperasi tersebut. 

2.1.3.2.  Jenis Laporan Keuangan koperasi 

 Laporan keuangan memiliki beberapa jenis, baik laporan utama dan laporan 

pendukung yang merupakan hasil akhir dalam proses akuntansi. S. Munawir (1979:13)   

menyebutkan: 

“Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan 

Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya 

sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya  untuk  memperoleh  kejelasan 

lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, 

Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar- daftar lampiran yang lain”. 

 Jenis laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2011: 24) dalam bukunya 

“Analisis Kinerja Keuangan” yaitu: ”Sebuah laporan keuangan pada umumnya terdiri 
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dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan modal, Laporan arus kas, Catatan 

atas laporan keuangan”. 

 Sedangkan pada Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di 

Indonesia (PSAK No.27 tahun 2007) Rudianto (2010: 11) menyebutkan bahwa: 

“Laporan keuangan koperasi terdiri dari: Perhitungan Hasil Usaha, Neraca, Laporan 

Arus kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota”. 

 Sedangkan menurut Farah Margaretha (2011:20) menyebutkan bahwa: “Laporan   

keuangan koperasi meliputi: Laporan   laba/rugi (Income Statement),  Neraca  (Balance  

Sheet),  Laporan  saldo laba (Statements of retained earnings), dan Laporan arus kas 

(Statements of cash flow)”. 

 Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  jenis-jenis laporan 

keuangan koperasi terdiri dari: 1)  Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi 

sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut 

diperoleh, 2) Perhitungan HasilUsaha adalah 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,            

3) Laporan Arus  Kas  adalah  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, dan 

4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat 

ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan 
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tersebut mencakup 4 unsur, yaitu manfaat ekonomi dari pembelian barang atau 

pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, 

manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi dan manfaat ekonomi dalam 

bentuk pembagian sisa hasil usaha. 

2.1.3.3.   Tujuan Laporan Keuangan 

 Secara  umum,  menurut  Rudianto  (2010: 12)  laporan  keuangan koperasi 

disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1) untuk memberikan informasi keuangan yang 

dapat dipercaya mengenai   sumber   ekonomi   dan   kewajiban   serta   modal   suatu 

koperasi, 2) untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

sumber ekonomi suatu usaha koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha 

dalam rangka memperoleh SHU, 3) untuk memberikan informasi keuangan yang akan 

mambantu para pemakain laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk 

menghasilkan SHU di masa mendatang, 4) untuk memberikan informasi keuangan yang 

akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk 

menghasilkan SHU, 5) untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai 

perubahan sumber   ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembelanjaan dan investasi, dan 6) untuk mengungkapkan informasi sebanyak mungkin 

informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk 

kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang 

dianut oleh koperasi. 

 Berbeda dengan bentuk badan usaha yang lain, koperasi dalam menyusun 

struktur akuntansi dalam laporannya memiliki asumsi-asumsi yang menjadi anggapan 
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dasar dalam Akuntasi Koperasi Indonesia.  Menurut Paul Grady (1965) asumsi dasar 

yang mendasari struktur akuntansi, sebagai berikut: 1)  kesatuan usaha khusus 

(economic entity) yaitu koperasi dipandang sebagai suatu unit usaha yang terpisah 

dengan unit usaha yang lain, 2) kontinuitas usaha (going concern) yaitu suatu  koperasi  

dianggap  akan  hidup  secara  terus  menerus dalam jangka panjang dan tidak akan 

dilikuidasi di masa mendatang, 3)  penggunaan unit moneter (monetary unit) yaitu 

beberapa pencatatan dalam akuntansi dapat menggunakan unit fisik atau satuan yang 

lain. Akan tetapi,karena tidak semua aktivitas dapat  menggunakan   satuan   yang   

sama,   maka akuntansi menggunakan satuan moneter sebagai dasar pelaporannya, dan 

4)  periode waktu (time-periode) yaitu  koperasi diasumsikan akan hidup terus dalam 

jangka waktu yang panjang, tetapi dalam proses pelaporan informasi keuangan seluruh 

aktivitas koperasi dalam jangka panjang dibagi menjadi periode selama   jangka   waktu   

tertentu. Penyajiian informasi  keuangan  ke   dalam   periode   waktu tersebut adalah 

untuk memberikan batasan aktivitas selama waktu tertentu. 

2.1.3.4 Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan  adalah suatu hal yang menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain atau perbandingan  antara 

berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka/persentase. (Amin Wijaya Tunggal: 

1995). Beberapa jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja 

financial antara lain :  
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a.  Analisis Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih. Analisis rasio likuiditas ini dapat dilihat  dari: 

1) Current Ratio: 

 

Current Ratio yang tinggi belum tentu dapat menjamin terbayarnya 

utang yang jatuh tempo. Hal ini dikarenakan adanya jumlah persediaan 

yang relatif besar jika dibandingkan dengan tingkat penjualan, sehingga 

perputaran persediaan rendah, atau dapat juga dimungkinkan oleh jumlah 

piutang yang besar dan sulit ditagih.  Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Koperasi tahun 2002,  Current Ratio yang baik adalah sebesar 

175% - 200%.  

2)  Assets Turn Over: 

 

  

Assets Turn Over   merupakan kemampuan perusahaan memanfaatkan 

seluruh kekayaan (assets) dalam rangka memperoleh penghasilan selama 

satu tahun. Semakin tinggi tingkat perputaran kekayaan, maka semakin 
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baik. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002,  Assets 

Turn Over  yang baik adalah > 3.5 kali. 

b. Analisis Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan dilikuidasi, baik kewajiban 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang  (Munawir:2001). 

Selanjutnya analisis rasio solvabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang 

diperoleh dari proses menganalisis rasio yang berhubungan dengan pelunasan 

kewajiban serta pengembalian modal. Rasio solvabilitas ini dapat ditentaukan 

dengan: 

1) Total Assets to Total Debt Ratio: 

 

 

Rasio yang rendah menunjukkan adanya pinjaman yang besar, 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002,  Total Assets 

to Total Debt Ratio yang baik adalah sebesar 110%. 

2) Net Worth to Debt Ratio: 

 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

melunasi semua kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002,  Net Worth 

to Debt Ratio yang baik minimal >15%. 

c.  Analisis Rasio Rentabilitas 

 Rasio rentabilitas menunjukkan keapuan perusahaa untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu (Munawir: 2001). Selanjutnya analisis rentabilitas 

dapat diartikan sebagai hasil yang menunjukkan berapa besar kontribusi laba 

dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis rasio rentabilitas ini dapat 

ditentukan dengan dua macam cara yaitu: 

1) Return on Assets: 

\ 

 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

memperoleh hasil usaha dengan memanfaatkan keseluruhan dana yang 

ditanamakan dalam aktiva untuk operasi koperasi sehingga 

menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Koperasi tahun 2002,  Return on Assets  yang baik  > 10%. 

2) Rentabilitas Modal Sendiri: 

                       

 

 

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang tinggi menunjukkan  keberhasilan 

koperasi dalam memperoleh penghasilan yang nantinya akan diberikan 
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untuk kesejahteraan anggota koperasi. Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Koperasi tahun 2002,  Rentabilitas Modal Sendiri  yang baik > 

21%. 

3) Profitabilitas: 

  

Profitabilitas merupakan perbandingan hasil usaha yang diperoleh 

koperasi dengan  pendapatan bruto  pada tahun yang bersangkutan. 

Pendapatan bruto diperoleh dari total penjualan ditambah pendapatan 

non operasional dikurang dengan harga pokok penjualan. Berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002,  profitabilitas  yang baik 

> 15%. 

2.1.4. Tinjauan tentang Tingkat Kesehatan Koperasi. 

2.1.4.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam 

 Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga 

koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan 

untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola 

secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan 

masyarakat di sekitarnya.   
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 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam 

merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya bergerak dalam   bidang   jasa   

keuangan   yaitu   penerimaan   simpanan   dan penyaluran   pinjaman.   Sedangkan,   

unit   simpan   pinjam   koperasi merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh 

sebuah koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari pertokoan dan simpan pinjam. 

Maksud dari simpan pinjam di koperasi tersebut adalah peminjam dapat datang 

langsung ke koperasi setelah itu mengisi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, 

kemudian mendapatkan pinjaman dalam   bentuk   uang.   Sedangkan, usaha pertokoan 

hampir sama dengan usaha pertokoan yang dikelola oleh koperasi lain, yaitu 

menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

 Pengertian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam 

Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam adalah kondisi atau keadaan koperasi yang  dinyatakan  sehat,  cukup  sehat,  

kurang  sehat,  tidak  sehat  dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan dapat diketahui 

berdasarkan perhitungan laporan keuangan Koperasi yang didasarkan pada Pedoman 

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan   

Menengah  No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

2.1.4.2.  Aspek Penilaian Koperasi Simpan Pinjam 

Aspek yang digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan KSP dan  USP  sesuai  

dengan  pedoman  penilaian  tingkat  kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit 

simpan pinjam tahun 2015 adalah: 
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a.   Aspek Permodalan 

 Aspek  Permodalan  yang  dinilai  antara  lain  rasio  modal sendiri   

terhadap   total   assets,   rasio   modal   sendiri   terhadap pinjaman 

berisiko yang diberikan, dan kecukupan modal sendiri.  

Cara   penilaian   terhadap   aspek   permodalan   koperasi   adalah sebagai 

berikut: 

1)  Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets 

a)   Penilaian  terhadap  rasio  antara modal  tetap  KSP/USP terhadap 

total assets ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal 

tetap KSP/USP dalam mendukung pendanaan terhadap total asset. 

b)  Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau 

sama dengan 0% diberikan nilai 0. 

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

dengan maksimum nilai 100. 

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

kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. 

e)  Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan. 

Tabel 2.1.  

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets 

Rasio Modal 
(%) 

 
Nilai 

Bobot 
(%) 

 
Skor 

20 X < <0  25 6 1.50 

40 X < <20  50 6 3.00 

60 X < <40  100 6 6,00 

80 X < <60  50 6 3.00 

100 <X  <80  25 6 1,50 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 
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2)  Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang berisiko; 

a)  Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan yang berisiko dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan modal sendiri KSP/USP untuk menutup risiko atas 

pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh agunan. 

b) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

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

c)  Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 

dengan nilai maksimum 100. 

d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor 

permodalan. 

e) Untuk memudahkan bagi penilai dalam melakukan penilaian 

mengenai Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang 

Berisiko, dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 

14 Tahun 2009 untuk mempermudah penilaian digunakan tabel 

standar perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 2.2. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri 

terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio Modal 

(%) 
 

Nilai 

Bobot 

(%) 
 

Skor 

0 < x <10 0 6 0 

10 < x <20 10 6 0,6 

20 < x <30 20 6 1,2 

30 < x <40 30 6 1,8 

40 < x <50 40 6 2,4 

50 < x <60 50 6 3,0 

60 < x <70 60 6 3,6 

70 < x <80 70 6 4,2 

80 < x <90 80 6 4,8 

90 < x < 100 90 6 5,4 

≥ 100 100 6 6,0 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 
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3)  Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

a) Rasio  kecukupan  modal  sendiri  yaitu  perbandingan antara 

Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. 

b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen 

modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot 

pengakuan risiko 

c)  ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva  KSP  

dan  USP  Koperasi  yang  terdapat  pada neraca dengan bobot 

pengakuan risiko. 

d) Menghitung   nilai   ATMR   dilakukan   dengan   cara 

menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam 

neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. 

e)  Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan 

cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR 

dikalikan dengan 100%. 

f)  Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel standar 

perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 2.3. 

Standar Perhitungan  Skor  Rasio  Kecukupan 

Modal Sendiri 

Rasio 

Modal (%) 

 

Nilai 
Bobot 

(%) 

 

Skor 

4 < 0 3 0,00 

6  <X  4 < 50 3 1.50 

8 <X  6 < 75 3 2.25 

> 8 100 3 3.00 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 
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b.  Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian terhadap aspek kualitas assets atau aktiva produktif didasarkan 

pada empat rasio yaitu; rasio volume pinjaman pada anggota terhadap 

volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah 

terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko 

pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap 

pinjaman yang diberikan. Cara penilaian terhadap aspek kualitas aktiva 

produktif adalah sebagai berikut: 

1)  Rasio  Volume  Pinjaman  pada  Anggota  terhadap  Volume Pinjaman 

yang diberikan.    

Untuk  mengukur  rasio  antara  volume  pinjaman  kepada anggota 

terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut: 

Tabel 2.4.  

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota 

 terhadap Total Pinjaman Diberikan. 

Rasio 
(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

25 < 0 10 0,00 

50 <X  25 < 50 10 5,00 

75 <X  50 < 75 10 7,50 

> 75 100 10 10,00 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

 

2)  Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan 

 

 Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur risiko pinjaman 

bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Semakin 

kecil rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang 
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diberikan, maka semakin tinggi nilai kreditnya  atau  kualitasnya  

semakin  baik.  Untuk   mengukur   rasio   risiko   pinjaman   

bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, maka ditetapkan 

standar perhitungan sebagai berikut: 

a)  Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah 

(RPM) sebagai berikut: 

1. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) 

2. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) 

3. 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 dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor. 

3)  Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah  

a)  Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur 

besarnya  cadangan risiko dibandingkan   dengan   risiko pinjaman   
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bermasalah,   semakin   kecil   rasionya   maka semakin tidak baik 

nilai kreditnya. 

b) Untuk   rasio   0%   berarti   tidak   mempunyai   cadangan 

penghapusan diberi nilai 0. 

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

dengan maksimum 100. 

d)  Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor. 

Tabel 2.5. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Cadangan Risiko 

terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 

Rasio 
(%) 

 

Nilai 
Bobot 
(%) 

 

Skor 

0 0 5 0 
 

0 < x ≤ 10 
 

10 
 

5 
 

0,5 
 

10 < x ≤ 20 
 

20 
 

5 
 

1,0 
 

20 < x ≤ 30 
 

30 
 

5 
 

1,5 
 

30 < x ≤ 40 
 

40 
 

5 
 

2,0 
 

40 < x ≤ 50 
 

50 
 

5 
 

2,5 
 

50 < x ≤ 60 
 

60 
 

5 
 

3,0 
 

60 < x ≤ 70 
 

70 
 

5 
 

3,5 
 

70 < x ≤ 80 
 

80 
 

5 
 

4,0 
 

80 < x ≤ 90 
 

90 
 

5 
 

4,5 
 

90 < x ≤ 100 
 

100 
 

5 
 

5,0 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

4)   Rasio  Pinjaman  yang  Berisiko  terhadap  Pinjaman  yang diberikan. 

Rasio pinjaman  yang  berisiko   terhadap   pinjaman   yang  diberikan 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  
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Tabel 2.6. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman Berisiko 

Rasio 
(%) 

 

Nilai 
Bobot 
(%) 

 

Skor 

> 30 25 5 1,25 

26 – 30 50 5 2,50 

21 - < 26 75 5 3,75 

< 21 100 5 5,00 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

c.  Aspek Manajemen 

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima 

komponen sebagai berikut: 

1) Manajemen Umum 

2) Manajemen Kelembagaan  

3) Manajemen Permodalan  

4) Manajemen Aktiva 

5) Manajemen Likuiditas 

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban 

pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan 

komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir): 

a)  Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya” 

b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap 

jawaban pertanyaan “ya” 
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c)  Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya” 

d)  Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya” 

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

setiap jawaban pertanyaan “ya” 

d.   Aspek Efisiensi 

Penilaian efisisensi KSP/USP koperasi didasarkan pada tiga rasio, dimana 

dalam rasio tersebut akan memperlihatkan seberapa besar KSP/USP 

koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya 

berdasarkan penggunaan assets yang telah dimilikinya. Adapun dasar 

perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto 

a)  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. 
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Tabel 2.7. 

Standar   Perhitungan   Skor   Rasio   Beban 

Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto 

Rasio Beban Operasi 

Anggota terhadap 

Partisipasi Bruto (%) 

Nilai Bobot 

(%) 

Skor 

100 > 0 4 1 

001 < x < 59 50 4 2 

59 < x < 90 75 4 3 

90 x < <0  100 4 4 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

2)  Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

a)  Cara perhitungan 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. 

Tabel 2.8. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Usaha 

terhadap SHU Kotor 

Rasio Beban Usaha 

terhadap SHU Kotor 

(%) 

 

 
Nilai 

 

Bobot 

(%) 

 

 
Skor 

>80 25 4 1 

80 < x < 60 50 4 2 

60 < x < 40 75 4 3 

40 <x  0 < 100 4 4 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 
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3)  Rasio Efisiensi Pelayanan 

a) Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan 

membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan 

ditetapkan sebagai berikut: 

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

10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan 

rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. 

 Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor 

penilaian. 

Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel standar 

perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 2.9. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Efisiensi Pelayanan 

Rasio Efisiensi Staf 

(%) 

 

Nilai 
Bobot 

(%) 

 

Skor 

5 < 100 2 2,0 

10 < x < 5 75 2 1,5 

15 < x < 10 50 2 1,0 

> 15 0 2 0,0 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

 

e.   Aspek Likuiditas 

Penilaian   kuantitatif   terhadap   likuiditas   KSP   dan   USP Koperasi 

dilakukan terhadap dua rasio yaitu;  

1)  Rasio kas dan bank   terhadap   kewajiban  lancar,    
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2)  Rasio pinjaman yang diberikan  terhadap dana yang diterima.  

Pengukuran   penilaian   terhadap   likuiditas   KSP   dan   USP 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a)  Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditentukan 

sebagai berikut: 

 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. 

 Nilai   dikalikan   dengan   bobot   10%   diperoleh   skor 

penilaian. 

Tabel 2.10. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Kas terhadap 

Kewajiban Lancar 

Rasio Kas 

(%) 

Nilai Bobot 

(%) 

Skor 

10 < 25 10 2,5 

15 <x  10 < 100 10 10 

20 <x  15 < 50 10 5 

> 20 25 10 2,5 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

b)  Rasio  Pinjaman  Diberikan  terhadap  Dana  yang  Diterima 

ditentukan 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. 
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 Nilai   dikalikan   dengan   bobot   5%   diperoleh   skor 

penilaian. 

Tabel 2.11. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman yang 

Diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Rasio Pinjaman 
(%) 

 
Nilai 

Bobot 
(%) 

 
Skor 

< 60 25 5 1,25 

70 x < <60  50 5 2,50 

80 x < <70  75 5 3,75 

90 x < <80  100 5 5 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

f.   Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga 

rasio yaitu: 

1)  Rasio Rentabilitas Assets 

2)  Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

3)  Rasio Kemandirian Operasional 

Adapun penjabaran dari masing-masing rasio tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a)  Rasio Rentabilitas Assets 

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan  

dengan  total  aset,  perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 

 Untuk  rasio  rentabilitas  aset  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 
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 Untuk memudahkan bagi penilai, maka dipergunakan tabel 

standar perhitungan sebagai berikut: 

Tabel  2.12. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas Assets 

Rasio 

Rentabilitas 

Aset (%) 

 
Nilai 

 

Bobot 

(%) 

 
Skor 

5 < 25 3 0,75 

7,5 <x  5 < 50 3 1,50 

10 <x  7,5 < 75 3 2,25 

> 10 100 3 3,00 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

b)  Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota 

dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan 

sebagai berikut: 

 Untuk 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. 

 Untuk memudahkan  bagi  penilai,  maka dipergunakan tabel 

standar perhitungan sebagai berikut: 

Tabel  2.13. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

Rasio 

Rentabilitas 

Ekuitas (%) 

 
Nilai 

 

Bobot 

(%) 

 
Skor 

< 3 25 3 0,75 

4 < x < 3 50 3 1,50 

5 < x < 4 75 3 2,25 

5 > 100 3 3,00 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 
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c)  Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

Rasio kemandirian operasional  yaitu partisipasi netto 

dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, 

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. 

 Untuk memudahkan  bagi   penilai,  maka dipergunakan tabel 

standar perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 2.14. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Kemandirian Operasional 

Rasio Kemandirian 
 

Operasional (%) 

 
Nilai 

Bobot 
 

(%) 

 
Skor 

100 < 0 4 0 

> 100 100 4 4 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

g.   Aspek Jatidiri Koperasi 

Penilaian  aspek  jatidiri  koperasi  dimaksudkan  untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan   

ekonomi   anggota.   Aspek   penilaian   jatidiri koperasi menggunakan 

dua rasio, yaitu: 

1)  Rasio Partisipasi Bruto 

2)  Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 
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Adapun penjabaran dari masing-masing rasio tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a)  Rasio Partisipasi Bruto 

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan 

membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto 

ditambah pendapatan, yang 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. 

 Untuk    memudahkan    bagi    penilai,    maka dipergunakan 

tabel standar perhitungan sebagai berikut: 

Tabel  2.15. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio 

Partisipasi 

Bruto (%) 

 
Nilai 

 

Bobot 

(%) 

 
Skor 

< 25 25 7 1,75 

05 < x < 25 50 7 3,50, 

57 < x < 50 75 7 5,25 

75 > 100 7 7,00 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

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:  
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 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. 

 Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian. 

Tabel 2.16. 

Standar Perhitungan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Rasio 

PEA (%) 

 

Nilai 
Bobot 

(%) 

 

Skor 

< 5 0 3 0,00 

5 < x < 7,5 50 3 1,50, 

7,5 < x < 10 75 3 2,25 

> 10 100 3 3 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2009 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari berbagai macam unit 

usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan memerlukan adanya penilaian untuk mengetahui 

seberapa sehatkah kondisi koperasi.  Penilaian tersebut dilakukan dengan cara menilai 

melalui laporan keuangan koperasi yang kemudian dinilai dengan menggunakan acuan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/ 

M.KUKM/XII/2009 yang menyangkut tujuh aspek. Aspek tersebut yaitu, aspek 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas,   kemandirian   

dan   pertumbuhan   serta   jatidiri koperasi. Aspek-aspek tersebut akan dihitung 

dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. Penilaian keseluruhan secara 

kuantitatif akan dijumlahkan sebagai dasar penggolongan tingkat kesehatan sesuai 
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dengan predikat penilaian yaitu, sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan 

sangat tidak sehat. 

 Hasil perhitungan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut dapat 

menunjukkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban maupun  kemampuan 

dalam memperoleh keuntungan  usaha.  Selain  itu,  dapat  pula  mengukur  sejauh  

mana kondisi kesehatan koperasi simpan pinjam.  Tingkat kesehatan koperasi akan 

berpengaruh terhadap kelayakan koperasi tersebut untuk menerima bantuan bergulir 

pada periode berikutnya, juga berpengaruh pada tingkat pengembalian dana bergulir 

yang telah diterima. Jika mengacu pada tingkat kesehatan koperasi diharapkan dapat 

mencegah terjadinya kredit macet.  Berdasarkan hal tersebut di atas, kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut : 
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