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MOTTO 

 

Mungkin kita hanya perlu memperhatikan lebih detail dari apa yang 

sudah dirancang Tuhan untuk kita, hingga kita bisa mensyukurinya 

Tuhan memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan 
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Apa yang bisa disombongkan dari manusia? bahkan imannya pun 
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ABSTRAK 

 

 

 Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

kinerja koperasi mampu mendukung pencapaian koperasi. Penilaian kinerja 

diharapkan mampu membantu pihak koperasi sebagai bahan pertimbangan dan 

bahan informasi bagi pihak manajemen koperasi dalam mengambil keputusan 

yang mampu meningkatkan pencapaian tujuan koperasi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kinerja dan tingkat kesehatan Koperasi Wanita Serba 

Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur dalam 3 tahun penelitian. Penilaian 

berdasarkan Peraturan Menteri No.14/PER/M.KUKM/XII/2009.  

 Penelitian ini menggunakan metode diskriptif studi kasus dan 

dilaksanakan pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 

dengan data keuangan berupa Laporan Keuangan Koperasi yang terdapat pada 

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Hasil Pengawasan Pengawas 

Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur tahun 2010/2011 

dan 2011/2012. Laporan Keuangan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

rasio-rasio dalam setiap aspek keuangan yang sudah dijelaskan pada  Peraturan 

Menteri No.14/PER/M.KUKM/XII/2009.  

 Dari analisis yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 

Wanita” Jawa Timur berada pada level “CUKUP SEHAT”. Kinerja koperasi 

selama 3 tahun periode penelitian, pada 2 tahun pertama (2010 dan 2011) koperasi 

mampu mendapatkan predikat “CUKUP SEHAT”. Sedangkan pada tahun 2012 

koperasi mampu mendapatkan hasil/predikat “SEHAT”.  

 

 

Kata Kunci: Kinerja Koperasi, Analisis Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 

Performance is an illustration of the level achievement of an activity/program/

policy implementation in achieving goals, objectives, mission and vision of the 

organization as stated in the strategic planning.  Financial performance assessment 

was conducted to determine how far the performance of  cooperative can support 

its achievement. It is expected to give consideration and information material to 

help management make a decision that can improve its goal achievement. The 

purpose of this study was to determine the performance and the health level of 

Women Multipurpose Cooperative Enterprises "Setia Budi Wanita" East Java 

within 3 years of the study. This assessment is based on Regulation of The 

Minister No.14/PER/M.KUKM/XII/2009. 

This study uses a descriptive method. The object is at the Women Multipurpose 

Cooperative Enterprises "Setia Budi Wanita" East Java using financial data from 

the Cooperative Financial Statements in the report of Accountability Board and 

Supervisory Monitoring Results Women Multipurpose Cooperative Enterprises 

"Setia Budi Wanita" East Java 2010/2011 and 2011/2012. The Financial 

Statements are  analyzed using financial ratios in every aspect that has been 

described in the Regulation of the Minister No.14/PER/M.KUKM/XII/2009. 

The result shows that the health level of Women Multipurpose Cooperative 

Enterprises "Setia Budi Wanita" East Java is "Healthy Enough”. In the first 2 years 

(2010 and 2011), the performance level was able to get the title "Healthy Enough". 

Whereas in 2012, the cooperative was able to get title "Healthy". 

 

Keywords: Cooperative Performance, Financial Statement Analysis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, gencar melakukan 

pembangunan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Seperti 

tertuang dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “perekonomian Indonesia disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945 tersebut, bahwa bentuk lembaga usaha yang sesuai adalah 

koperasi. Hal tersebut dikarenakan, koperasi merupakan salah satu badan usaha 

yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang seorang yang 

berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan 

kesejahteraan anggotanya (UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian). Selain itu, 

koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk 

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur 

perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi negara merupakan badan usaha 

yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 

anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk 

meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Prinsip koperasi terdiri dari kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, 

pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) 

dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa. Kelebihan koperasi dari 

bank adalah jangkauan koperasi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat 
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sampai paling bawah. Selain itu juga bila bank cenderung berorientasi ke profit, 

koperasi lebih ke tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. 

Namun pada perkembangannya, kondisi koperasi di Indonesia saat ini 

cukup memprihatinkan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2013, menunjukkan Sebanyak 29 

persen dari 200.808 koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar 58.421 koperasi 

kini tidak aktif. Hal itu mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini 

masih memprihatinkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengelolaan yang 

tidak profesional sehingga menghasilkan kinerja yang tidak bagus, baik dari segi 

keuangan maupun lembaga. 

Seperti penelitian Dimas (2012) dengan skripsi berjudul “Pengukuran 

Kinerja Keuangan pada Koperasi Primkopti  Bangkit Usaha Kota Malang”. Untuk 

mengukur kinerja koperasi, Evas menggunakan analisis trend, analisis komposisi, 

rasio keuangan likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas. Hasil penelitian 

yang dilakukan terhadap laporan keuangan koperasi dari tahun 2008 sampai 2010 

menunjukan bahwa kinerja dari koperasi tersebut mengalami penurunan.  

Selain menggunakan analisis yang digunakan oleh Evas Dimas, untuk 

menilai kinerja koperasi, dapat menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam Koperasi. Pada pedoman tersebut, ada beberapa rasio yang digunakan 

dalam menilai kinerja sebuah koperasi, rasio yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Rasio Permodalan 

b. Rasio Kualitas Aktiva Produktif 

c. Rasio Efisiensi 

d. Rasio Likuiditas 

e. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan 

f. Rasio Jatidiri Koperasi 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam Koperasi ini, memiliki tujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat 

penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat 

melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara 

professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan. 

Dalam penilaian kinerja dan kesehatan koperasi yang menggunakan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 

Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, sumber data utama adalah dari laporan 

keuangan koperasi dan kuesioner yang diisi oleh pengurus koperasi (khusus untuk 

menilai aspek manajemen). Laporan keuangan tersebut terdapat pada Laporan 

Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pengawasan Pengawas. Laporan 

keuangan tersebut dihitung berdasarkan ratio yang ada pada setiap aspek penilaian, 

setelah menghitung ratio dan mendapatkan mencocokkannya dengan standar 

perhitungan, akan diperoleh nilai untuk dijumlahkan. Dari total nilai tersebut dapat 

diketahui apakah suatu koperasi mempunyai kinerja dan tingkat kesehatan yang 

bagus atau sebaliknya. 

Koperasi Wanita Serba Usaha (Kopwan SU) Setia Budi Wanita (SBW) 

adalah salah satu koperasi yang ada di kota Malang. Berdasarkan kegiatan 
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usahanya, Koperasi “Setia Budi Wanita” termasuk jenis koperasi serba usaha 

karena memiliki beberapa unit usaha. Beberapa unit usaha yang dimiliki antara lain: 

Unit Simpan Pinjam (USP), Unit Waserda, dan Unit persewaan mobil. Unit Simpan 

Pinjam melayani simpanan dan peminjaman dana khusus untuk anggota. Unit 

Persewaan Mobil untuk saat ini hanya disewakan kepada anggota. Sedangkan untuk 

waserda, menyediakan kebutuhan pokok anggota maupun non anggota. Khusus 

untuk anggota bisa hutang terlebih dahulu dalam membeli kebutuhan pokok di 

Waserda. 

Sejalan dengan namanya, Kopwan SU “Setia Budi Wanita” merupakan 

koperasi yang beranggotakan wanita. Semenjak resmi berdiri pada tanggal 30 

Desember 1977 dan mendapatkan badan hukum dengan Nomor: 3992/BH/II/77, 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” sudah menerapkan sistem tanggung renteng 

dalam kegiatan usahanya. Sistem Tanggung Renteng adalah sistem lama dengan 

pola membagi resiko bersama secara proporsional terhadap kemungkinan terjadi 

tidak tertagihnya piutang koperasi (Arifin, 2007:520). Sedangkan Sistem Tanggung 

Renteng menurut pasal 1278 KUH Perdata yaitu: 

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng 

terjadi diantara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara 

tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan 

seluruh hutang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu 

membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya 

dapat dipecah dan dibagi antara orang berpiutang tadi”. 

Pada akhir tahun 2012 Kopwan SU “Setia Budi Wanita” tercatat memiliki 

anggota sebanyak 6.243 orang. Selain itu, pada waktu yang sama Koperasi Setia 

Budi Wanita memiliki total asset sebanyak Rp. 44.197.511.035. Melihat jumlah 
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anggota dan total asset koperasi yang besar tersebut siapa yang menyangka kalau 

koperasi ini pernah mengalami masa kolaps. Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

sempat mengalami lumpuh total pada tahun 1982 sampai 1986. Dampak 

kelumpuhan tersebut pada bidang organisasi dari semula anggota berjumlah 5.000 

orang lebih tinggal tersisa 360 orang saja. Sedangkan pada bidang usaha, 5 unit 

usaha ditutup, hanya tinggal unit simpan pinjam yang masih berjalan itupun dengan 

asset minus. 

Pencapaian Kopwan SU “Setia Budi Wanita” saat ini, jumlah anggota 

sebanyak 6.243 dan total asset sebesar Rp. 44.197.511.035. Pencapaian tersebut 

menunjukkan bahwa Kopwan SU “Setia Budi Wanita” memiliki kinerja yang bagus 

dan dipercaya oleh masyarakat sehingga banyak yang bergabung. Tentunya 

pencapaian saat ini tidak diperoleh oleh Kopwan SU “Setia Budi Wanita” dengan 

mudah, pasti banyak hal hambatan yang sudah dilalui oleh Kopwan SU “Setia Budi 

Wanita” dalam perjalanannya. Berdasarkan wawancara pendahuluan, diketahui ada 

beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja koperasi sekarang ini. Faktor-

faktor tersebut antara lain: 

a. Sumberdaya manusia yang mumpuni  

b. Sistem yang baik dan mampu diterapkan dengan baik 

c. Pengalaman koperasi yang pernah kolaps, membuat pengurus selalu 

berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama 

d. Pengelolaan secara profesional 

Meskipun pencapaian koperasi saat ini tergolong baik, tetap perlu dilakukan 

penilaian lebih lanjut terhadap kinerja koperasi untuk mengetahui lebih lanjut 

kondisi kesehatan dan kinerja koperasi. Dalam rangka mengetahui dan menilai 
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kinerja koperasi dalam proses mencapai tujuannya, diperlukan adanya pengukuran 

terhadap kinerja koperasi. Laporan keuangan dapat memberi informasi sehubungan 

dengan kondisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh koperasi tersebut, dari 

periode tertentu. Dan untuk memperoleh informasi tersebut laporan keuangan 

haruslah di analisis. Suatu perencanaan dengan melakukan analisis keuangan 

merupakan kunci sukses bagi pihak manajemen karena segala keputusan yang 

diambil oleh manajemen koperasi berdasarkan pada kinerja yang dicapai koperasi. 

Saat suatu koperasi tidak mampu untuk mempertahankan kinerjanya pada 

level cukup baik atau baik, artinya koperasi tersebut mengalami kesalahan dalam 

pengelolaannya. Dan bila kinerja yang buruk tersebut berlangsung secara terus 

menerus dapat dipastikan koperasi tersebut tidak akan mampu untuk 

mempertahankan eksistensinya atau dengan kata lain gulung tikar. Agar tidak 

menimbulkan kegagalan atau kesalahan dalam pengelolaan koperasi, perlu dibuat 

adanya semacam pengawasan untuk melakukan evaluasi dan pengambilan tindakan 

konstruktif. Koperasi sebagaimana selayaknya badan usaha lain, dalam suatu kurun 

waktu perlu melakukan kontrol. Kontrol atau pengawasan ke dalam bertujuan untuk 

melihat sampai seberapa jauh kinerja yang dicapai dan kondisi kesehatan koperasi 

tersebut dalam beroperasi. Salah satu cara dalam melakukan pengawasan adalah 

dengan membuat suatu penilaian kinerja. 

Mengingat bahwa lembaga koperasi melakukan kegiatan usaha 

penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, 

koperasi lain, sehingga perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan kesehatan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota. Bila koperasi 
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sehat dan kinerjanya menunjukkan baik, koperasi dapat mempertahankan 

eksistensinya dan mencapai tujuan utamanya yaitu mensejahterakan anggota.  

Tujuan utama dari koperasi yakni mensejahterakan anggota khususnya dan 

masyarakat pada umumnya merupakan salah satu cerminan bahwa koperasi harus 

dikelola dengan professional dengan sistem yang baik sehingga mampu untuk 

mencapai kinerja terbaiknya. Logikanya, bila koperasi terus merugi, bagaimana 

koperasi dapat membawa anggotanya ke tingkat sejahtera? Untuk itulah perlunya 

pengelolaan koperasi secara professional dengan sistem yang baik. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa, ada banyak cara untuk 

mengukur kinerja koperasi. Jika dilihat pada Laporan Pertanggung Jawaban 

Pengurus dan Hasil Pengawasan Pengawwas tahun (2011 dan 2012), Kopwan SU 

“Setia Budi Wanita” Jawa Timur dalam mengukur kinerjanya menggunakan ratio 

keuangan, yaitu: rasio rentabilitas, rasio likwiditas, dan rasio solvabilitas. Penulis 

memutuskan untuk menilai kinerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 

berpedoman pada peraturan menteri Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Hal 

tersebut dikarenakan di dalam peraturan menteri tersebut aspek yang dinilai lebih 

menyeluruh, sehingga hasil yang didapat akan lebih menunjukkan kondisi 

keseluruhan kinerja koperasi.  

Berdasarkan pada keadaan tersebut diatas, diperlukan suatu kajian mendalam 

berupa penelitian dengan judul: 

“Penilaian Kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa 

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

(Periode Penelitian 2010-2012)”. 
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Dengan dilakukannya penelitian ini, akan dapat diketahui kinerja Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur pada tahun 2010-2012 serta 

kondisi kesehatan koperasi pada periode penelitian (2010-2012).  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

Bagaimana kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa 

Timur berdasarkan Peraturan Menteri 

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Periode Pengamatan 2010-2012)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi 

Wanita Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri 

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Periode Pengamatan 2010-2012). 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan yang relevan tentang  pengukuran kinerja oleh Unit Simpan 

Pinjam Koperasi (USP) ataupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP), khususnya 

pada Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur.   
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2. Bagi Koperasi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengambil langkah-langkah yang 

terarah dalam meningkatkan kinerja koperasi.  

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bagi 

perguruan tinggi (baik di tingkat fakultas maupun universitas), sehingga akan 

bermanfaat untuk mengembangkan bidang ilmu perekonomian, terutama pada 

konsentrasi manajemen keuangan yang membahas tentang pengukuran kinerja. 

4. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan, literatur, 

referensi dan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya (khususnya bagi 

pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bidang atau masalah 

yang sama). Selain itu, diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik 

tentang kinerja Unit Simpan Pinjam Koperasi ataupun Koperasi Simpan 

Pinjam di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Annisa (2011) dengan skripsi yang bejudul “Analisa Kinerja Keuangan 

dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Koperasi Wanita Serba Usaha ‘Setia Budi 

Wanita’ Malang”.  Annisa menggunakan rasio keuangan likuiditas, aktivitas, 

profitabilitas dan solvabilitas. Dalam penelitian ini diuraikan terntang rasio 

keuangan yang meliputi rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas 

untuk mengukur kinerja keuangan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan dari 

rasio keuangan dari tahun 2005-2009 bahwa kinerja keuangan menunjukkan 

perkembangan usaha dan keuangan positif sehingga pertumbuhan asset meningkat 

tajam dan tujuan koperasi dapat tercapai. 

Dimas (2012) dengan skripsi berjudul “Pengukuran Kinerja Keuangan pada 

Koperasi Primkopti  Bangkit Usaha Kota Malang”. Untuk mengukur kinerja 

koperasi, Evas menggunakan analisis trend, analisis komposisi, rasio keuangan 

likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap laporan keuangan koperasi dari tahun 2008 sampai 2010 menunjukan 

bahwa kinerja dari koperasi tersebut mengalami penurunan. 

Adzim (2012) dengan skripsi berjudul “Penilaian Kinerja Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI)  SEJAHTERA Ngadiluwih Berdasarkan Undang-

Undang No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 (Periode Pengamatan 2010-2011)”. Untuk 

mengukur kinerja koperasi, Adzim juga menggunakan peraturan menteri dalam 

Undang-Undang No.20/Per/M.KUKM/XI/2008. Hasil penelitiannya menunjukkan 



 

11 

 

bahwa kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  SEJAHTERA 

Ngadiluwih pada tahun penelitian adalah “CUKUP BAIK”.  

2.2. Teori 

2.2.1 Kinerja 

Menurut Mulyadi (2006:416), kinerja (performance) adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja juga diterjemahkan sebagai 

suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimana pun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Sedangkan tujuan pokok 

penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, 

agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. 

2.2.2 Laporan Keuangan 

2.2.2.1. Definisi Laporan Keuangan 

Dalam Ridwan dan Inge (2003:76) laporan keuangan adalah suatu laporan 

yang menggambarkan hasil dari proses akutansi yang digunakan sebagai alat 

komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut.  
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 Menurut Martono dan Agus (2003:51) laporan keuangan (financial 

statement) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada 

suatu saat tertentu. Leporan keuangan secara garis besar dibedakan menjadi 4 

(empat) macam, yaitu laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, 

dan laporan aliran kas. Dari keempat macam laporan tersebut dapat diringkas 

menjadi dua macam saja, yaitu laporan neraca dan laporan laba-rugi. Hal ini karena 

laporan perubahan modal dan laporan aliran kas pada akhirnya akan diikhtisarkan 

dalam laporan neraca dan atau laporan laba-rugi.  

 Laporan keuangan akan melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu 

tertentu maupun operasinya selama satu periode tertentu di masa lalu. Akan tetapi 

nilai sebenarnya dari laporan keuangan menurut Brigham dan Houston (2006:94) 

adalah terletak pada kenyataan bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk 

membantu meramalkan keuntungan dan dividen di masa depan. 

 Menurut Hanafi dan Halim (2003:69), laporan keuangan menjadi penting 

karena memberikan input (informasi yang bias dipakai untuk pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, 

risiko, timing aliran kas yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-

pihak yang berkepentingan. Harapan tersebut pada giliran selanjutnya akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

2.2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum (PSAK No.1 Revisi 2009) 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 
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pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: 

a) Aset 

b) Kewajiban 

c) Ekuitas 

d) Pendapatan dan beban, termasuk keuntungan&kerugian 

e) Arus kas 

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 

catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi 

arus kas pada masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya 

kas dan setara kas. 

2.2.2.3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

1. Neraca 

Persamaan akuntansi (disebut juga identitas neraca) (accounting 

equation) merupakan dasar system akuntansi: Aset = Kewajiban + Ekuitas. Sisi kiri 

persamaan ini terkait dengan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan, atau 

asset. Sumber daya ini merupakan investasi yang diharapkan untuk menghasilkan 

laba di masa depan melalui aktivitas operasi. Sisi kanan persamaan ini 

mengidentifikasi sumber pendanaan. Kewajiban (liability) merupakan pendanaan 

dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan, atau klaim kreditor atas asset. 

Ekuitas atau ekuitas pemegang saham (shareholders equity) merupakan total dari 

pendanaan yang diinvestasikan oleh pemilik dan akumulasi laba yang tidak 

dibagikan kepada pemilik sejak berdirinya perusahaan (Subramanyam, 2010:23). 
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2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi (income statement) mengukur kinerja keuangan 

perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi 

perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan 

rugi perusahaan untuk suatu periode (Subramanyam, 2010:24). Dari laporan laba 

rugi inilah dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus  

menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan  

keuangan, yang menunjukan berikut ini (PSAK No.1 Revisi 2009) :  

a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan 

b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan dan kerugian beserta 

jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas 

c) Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan 

mendasar sebagaimna diatur dalam pemilik dan distribusi kepada mereka 

d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik 

e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya 

f) Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio 

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara 

terpisah setiap perubahan 

4. Laporan Arus Kas 
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Laporan arus kas (statement of cash flows) merupakan laporan yang 

melaporkan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan 

pada arus kas sepanjang periode akuntansi. Arus kas biasanya tidak digunakan 

untuk meningkatkan akun kas, melainkan digunakan untuk membayar dividen, 

menambah persediaaan, mendanai piutang usaha, berinvestasi pada aset tetap, 

melunasi utang, dan membeli kembali saham biasa (Brigham dan Houston, 

2010:97). 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan (PSAK No.1 Revisi 2009) : 

a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang 

penting, 

b) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus  kas, dan 

laporan perubahan ekuitas, 

Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan 

dalam rangka penyajian secar wajar. 

2.2.2.4. Analisis Laporan Keuangan 

Dalam Martono dan Agus (2003:51), analisis laporan keuangan merupakan 

analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan 

laba-rugi. Dan neraca itu sendiri (balance sheet) merupakan laporan yang 
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menggambarkan jumlah kekayaan (harta), kewajiban (hutang) dan modal dari suatu 

perushaaan pada saat tertentu. Sedangkan laporan laba-rugi (income statement) 

merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau biaya dari suatu 

perusahaan pada periode tertentu. 

Sedangkan dalam Moeljadi (2006:43), analisis keuangan merupakan suatu 

penilaian terhadap kinerja perusahaan pada waktu yang lalu dan prospek pada masa 

depan. Melalui analisis keuangan diharapkan dapat diketahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan (financial statement). Laporan keuangan terdiri atas neraca 

(balance sheet), laporan rugi laba (income statement), laporan sumber dan 

penggunaan dana (source and use of founds) dan laporan sumber dan penggunaan 

kas (cash flow statement). 

Analisis laporan keuangan dalam Achmad (2004:1) berfungsi diantaranya 

adalah: 

a) Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari kegiatan periode yang lalu (last 

period) 

b) Untuk menilai keadaan perusahaan sekarang – saat ini (current period) 

c) Untuk memprediksi prospek perusahaan untuk waktu yang akan datang (next 

period) 

 

Dan jenis-jenis alat analisis laporan keuangan perusahaan meliputi : 

1) Analisis horizontal (analisis dinamis), terdiri dari: 

a. Analisis Perbandingan 

b. Analisis Trend 
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2) Analisis Vertikal (analisis statis), terdiri dari: 

a. Analisis Komposisi (common size financial statement analysis) 

b. Analisis Rasio 

2.2.3 Koperasi 

2.2.3.1. Pengertian Koperasi 

Dalam Sutantya Rahardja (2005:1) koperasi dapat didefinisikan seperti 

berikut, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk 

dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama 

secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempetinggi 

kesejahteaan jasmaniah para anggotanya. 

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang bedasarkan atas asas kekeluargaan. 

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsure-unsur koperasi 

seperti berikut: 

1) Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), 

tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan 

bekerja dan bertanggung jawab. 

2) Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh 

siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama. 
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3) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja 

sama secara kekeluargaan. 

2.2.3.2. Ciri-Ciri Koperasi 

Berdasarkan definisi koperasi pada UU No. 25 Tahun 1992, maka koperasi 

Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 

1) Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan 

mempeoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang 

pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja, dengan 

mempertimbangkan kelayakan usaha. 

2) Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk 

meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan 

usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga 

mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah 

dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota. 

3) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun 

dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi 

dalam bentuk apapun juga. 

4) Pengelolaan kopeasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota 

dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik 

sekaligus pengguna jasa koperasi. 

5) Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha (SHU) dalam koperasi 

ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan 

balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah 
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terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak 

semata-mata didasakan atas besarnya modal yang diberikan. 

6) Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat 

berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yan 

bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani 

mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola dii 

sendiri. 

2.2.3.3. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi 

Dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut: 

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945”. 

Sedangkan di dalam Pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan 

peran koperasi Indonesia seperti berikut: 

a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b) Berperan serta secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat. 

c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 
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d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

2.2.3.4. Prinsip Koperasi 

Dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal (5) UU No.25 Tahun 1992 diuaikan 

bahwa: 

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 

b. Pengelolaan dilakukan secaa demokratis; 

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

e. Kemadirian.  

(2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula pinsip 

koperasi sebagai berikut: 

a. Pendidikan perkoperasian; 

b. Kerjasama antar koperasi. 

Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No.25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan 

bahwa prisip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi 

mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berwatak sosial. 

2.2.3.5. Jenis Koperasi 
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Dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis 

koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi 

anggotanya. Sedangkan dalam Penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi 

ini diuraikan seperti antara lain: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, 

Koperasi Produksi, Koperasi pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang 

dibentuk oleh golongan fungsional antara lain Pegawai Negeri, Anggota ABRI, 

karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri. 

Menurut Sutantya Rahardja (2005:62), penjenisan koperasi jika ditinjau dari 

bebagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan sebagai berikut: 

a. Berdasar pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal 

jenis-jenis koperasi seperti berikut: 

1) Koperasi Konsumsi; 

2) Koperasi Kredit; dan 

3) Kopeasi Produksi. 

b. Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan / atau tempat tinggal 

para anggotanya, maka dikenal bebeapa jenis koperasi antara lain: 

1) Koperasi Desa 

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari penduduk desa yang 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi 

dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. 

 

2) Koperasi Unit Desa 

Koperasi Unit Desa ini berdasar Intruksi Presiden Republik 

Indonesia No.4 Tahun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari 
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Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi 

berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan 

gabungan dari koperasi-kopeasi pertanian atau koperasi desa dalam 

wilayah unit desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur 

atau disatukan menjadi satu KUD. 

3) Koperasi Konsumsi  

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang 

mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. 

Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat di 

sekitarnya. 

4) Koperasi Pertanian (Koperta) 

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani pemilik 

tanah, penggadoh atau buruh tani, dan orang-orang yang 

berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan 

dengan usaha-usaha pertanian. 

5) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit 

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang 

mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau 

simpan pinjam. 

c. Berdasar pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-

jenis koperasi seperti antara lain: 

1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN); 

2) Koperasi Angkatan Darat (KOPAD); 
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3) Koperasi Pensiunan Pengawa Negeri; 

4) Koperasi Karyawan; 

5) dan lain-lainnya. 

d. Berdasar pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan 

ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain: 

1) Koperasi Batik; 

2) Bank Koperasi; 

3) Koperasi Asuransi; 

4) dan sebagainya. 

2.2.3.6. Perbedaan Koperasi dengan Perusahaan Konvensional 

Ada beberapa perbedaan antara Badan Usaha Koperasi dan Non-Koperasi, 

diantaranya yaitu: 

a. Anggota Koperasi sebagai Pemilik dan juga sebagai Pelanggan dari 

Koperasinya, sedang pada Badan usaha lain, Pemilik ≠ Pelanggan. 

b. Pengambilan keputusan pada Koperasi berdasarkan one man one 

vote,sedang pada Badan usaha lain, pengambilan keputusan 

berdasarkan kepemilikan saham mayoritas. 

c. Pembagian Patronage refund  pada Koperasi didasarkan pada jasa 

Anggota, tidak berdasarkan kepemilikan saham seperti yang berlaku 

pada Badan usaha lain. 

d. Patronage Refund pada Koperasi merupakan laporan tahunan Koperasi 

yang menyatakan besaran SHU, bukan Laba/Rugi seperti pada 

Perusahaan Non Koperasi. 
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e. Tujuan Koperasi adalah Pelayanan Maksimum bagi peningkatan 

kesejahteraan Anggota, sedang tujuan Badan usaha lainnya adalah Profit 

Maksimum. 

f. Hasil Usaha Koperasi disebut SHU, sedang hasil usaha Badan usaha 

lainnya disebut Laba (SHU ≠ Laba) di mana: Hasil Usaha = Laba, 

sedangkan  Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah Hasil Usaha dikurangi 

seluruh biaya operasional Koperasi. 

Dalam bentuk table adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Perbedaan Koperasi dengan Perusahaan Konvensional 

Dimensi Koperasi Perusahaan konvensional 

Tujuan  Tidak semata- mata mencari 

keuntungan, yang paling utama adalah 

meningkatkan kesejahteraan anggota 

Mencari keuntungan sebesar- 

besarnya 

Keanggotaan  Anggota adalah utama, karena koperasi 

adalah kumpulan orang 

Orang adalah sekunder 

Modal Modal sebagai alat Modal adalah primer, jadi 

merupakan kumpulan modal 

dan modal menentukan 

besarnya suara 

 

 

Keuntungan  Keuntungan dibagi kepada anggota 

sesuai jasa masing- masing 

Keuntungan dibagi menurut 

besar kecilnya modal 
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Tanda Peserta Hanya mengenal satu macam 

keanggotaan dan tidak dapat 

diperjualbelikan 

Dinamakan saham, terdapat 

lebih dari satu jenis saham dan 

tiap jenis mempunyai hak 

berbeda. Saham dapat 

diperjualbelikan, saham dapat 

terpusat pada satu atau 

beberapa orang sehinggs 

kebijaksanaan perusahaan bisa 

hanya ditentukan satu atau dua 

orang dimana pemegang 

mayoritas saham 

Pemilikan dan 

Hak Suara 

Tidak ada perbedaan hak suara, satu 

anggota satu suara dan tidak boleh 

diwakilkan 

Hak suara dapat diwakilkan, 

tidak terbuka dan direksi 

memegang peranan dalam 

pengelolaan usaha 

Cara Kerja Bekerja secara terbuka dan diketahui 

oleh semua anggota 

Bekerja secara tertutup dan 

direktur memegang kendali 

perusahaan 

Sumber: http://mira-andelia.blogspot.com/2012/10/perbedaan-koperasi-dengan-badan-

usaha.html 

 

2.2.3.7. Tingkat Kesehatan Koperasi 

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan koperasi adalah kondisi atau 

keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan 

sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan koperasi adalah mempertahankan 

kelangsungan usaha dan kelancaran proses koperasi serta menjadi tolok ukur untuk 

http://mira-andelia.blogspot.com/2012/10/perbedaan-koperasi-dengan-badan-usaha.html
http://mira-andelia.blogspot.com/2012/10/perbedaan-koperasi-dengan-badan-usaha.html
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memantau sejauh mana koperasi mampu menjaga agar kelancaran operasi 

perusahaan atau organisasi tidak terganggu, manajer koperasi juga harus dapat 

memahami kondisi keuangan koperasi karena pada dasarnya kondisi keuangan 

mempengaruhi kelangsungan usaha koperasi secara keseluruhan. Mengetahui 

tingkat kesehatan koperasi dan kondisi keuangan koperasi manajer harus dapat 

mengambil keputusan untuk menyusun rencana yang lebih baik dan dapat 

mengevaluasi apakah kebijakan yang selama ini dilakukan sudah tetap atau belum. 

Penilaian kinerja pada koperasi sedikit berbeda dengan penilaian kinerja 

perusahaan-perusahaan pada umumnya. Dalam menilai kinerjanya, perusahaan 

pada umumnya bisa menggunakan analisis rasio keuangan pada umumnya juga. 

Tetapi dalam menilai kinerja koperasi, koperasi telah memiliki suatu pedoman 

penilaian kesehatan yang sudah diatur oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Yaitu Peraturan Menteri 

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 dimana dalam penilaian tersebut terdiri dari 

beberapa aspek penilaian. Yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Permodalan 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 

Rasio modal sendiri terhadap total asset merupakan rasio yang membandingkan 

antara modal sendiri dengan total asset yang dimiliki. Dimana jika nilai yang 

dihasilkan besar, hal tersebut mengindikasikan bahwa koperasi memiliki 

kemampuan yang cukup bagus dalam mendanai asset-asetnya. Karena modal yang 

didapat dari modal sendiri cukup banyak. 
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Rasio modal sendiri terhadap total asset =
Modal Sendiri

Total Asset
× 100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot Skor 

0 ≤ x < 20 25 6 1,50 

20 ≤ x < 40 50 6 3,00 

40 ≤ x < 60 100 6 6,00 

60 ≤ x < 80 50 6 3,50 

80 ≤ x < 100 25 6 1,50 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko merupakan rasio 

yang membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang 

berisiko. Dimana jika nilai yang diperoleh besar, hal tersebut berarti modal sendiri 

yang digunakan dalam memenuhi pinjaman yang berisiko cukup besar. Begitupun 

sebaliknya. 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko =

Modal Sendiri

Pinjaman diberikan yang beresiko
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman 

Diberikan yang Berisiko 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot(%) Skor 

≤ 0 0 6 0 

0 < x ≤ 10 10 6 0,6 

10 < x ≤ 20 20 6 1,2 
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20 < x ≤ 30 30 6 1,8 

30 < x ≤ 40 40 6 2,4 

40 < x ≤ 50 50 6 3,0 

50 < x ≤ 60 60 6 3,6 

60 < x ≤ 70 70 6 4,2 

70 < x ≤ 80 80 6 4,8 

80 < x ≤ 90 90 6 5,4 

90 < x ≤ 100 100 6 6,0 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio kecukupan modal sendiri merupakan rasio yang membandingkan antara 

modal tertimbang dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko). Dimana 

masing-masing komponen dari ATMR dan modal tertimbang akan dikalikan 

dengan bobot pengakuan risiko. Jika nilai yang dihasilkan kecil, mengindikasikan 

bahwa asset yang dimiliki lebih besar dari pada modal tertimbang. 

Rasio kecukupan modal sendiri =
Modal Tertimbang

ATMR
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.4. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot Skor 

≤ 4 0 3 0,00 

4 < x ≤ 6 50 3 1,50 

6 < x ≤ 8 75 3 2,25 
> 8 100 3 3,00 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

 

 

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman 

Diberikan 
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Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan 

merupakan rasio yang membandingkan antara pinjaman yang diberikan kepada 

anggota dengan pinjaman yang telah diberikan. Jika nilai yang dihasilkan kecil, 

berarti bahwa pinjaman yang diberikan kepada anggota juga kecil jika 

dibandingkan dengan total pinjaman yang diberikan. Begitupun sebaliknya. 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan =

Volume Pinjaman pada Anggota

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.5. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota 

terhadap Total Pinjaman Diberikan 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot Skor 

≤ 25 0 10 0,00 

25 < x ≤ 50 50 10 5,00 

50 < x ≤ 75 75 10 7,50 

> 75 100 10 10,00 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Volume Pinjaman 

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman adalah rasio yang 

membandingkan antara pinjaman diberikan yang bermasalah dan berisiko dengan 

volume pinjaman. Dimana jika nilai yang dihasilkan besar mengindikasikan bahwa 

pinjaman bermasalah yang berisiko terhadap seluruh volume pinjaman juga besar. 

Begitupun sebaliknya. 

 

 

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman =

(50% x PKL)+ (75% x PDR)+ (100% x Pm)

Volume Pinjaman
×  100% 

Keterangan : 

PKL  = pinjaman kurang lancar 
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PDR  = pinjaman yang diragukan 

Pm  = pinjaman macet 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.6. Standar Perhitungan RPM 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot Skor 
> 45 0 5 0 

40 < x ≤ 45 10 5 0,5 

30 < x ≤ 40 20 5 1,0 

20 < x ≤ 30 40 5 2,0 

10 < x ≤ 20 60 5 3,0 

0 < x ≤ 10 80 5 4,0 

= 0 100 5 5,0 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah rasio yang 

membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman yang bermasalah. Nilai 

rasio ini akan mengindikasikan kondisi yang bagus ketika volume cadangan risiko 

lebih besar daripada pinjaman yang bermasalah. 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah  =

Cadangan Resiko

Pinjaman Bermasalah
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.7. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman 

Bermasalah 

Rasio (%) Nilai Bobot(%) Skor 

≤ 0 0 5 0,00 

0 < x ≤ 10 10 5 0,50 

10 < x ≤ 20 20 5 1,00 

20 < x ≤ 30 30 5 1,50 

30 < x ≤ 40 40 5 2,00 

40 < x ≤ 50 50 5 2,50 
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50 < x ≤ 60 60 5 3,00 

60 < x ≤ 70 70 5 3,50 

70 < x ≤ 80 80 5 4,00 

80 < x ≤ 90 90 5 4,50 

90 < x ≤ 100 100 5 5,00 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

d. Rasio Pinjaman Beresiko Terhadap Volume Pinjaman 

Rasio pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman adalah rasio yang 

membandingkan antara jumlah pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman. Jika 

nilai rasio menunjukkan nilai yang besar, berarti volume pinjaman beresiko cukup 

besar dari volume pinjaman yang ada. Begitupun sebaliknya. 

Rasio pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman   =

Pinjaman Beresiko

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko Terhadap Volume 

Pinjaman 

Rasio (%) Nilai Bobot Skor 

> 30 25 5 1,25 

26-30 50 5 2,5 

21-<26 75 5 3,75 

< 21 100 5 5 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

3. Manajemen 

Khusus untuk penilaian aspek manajemen, didasarkan atas penilaian hasil jawaban 

pertanyaan dari komponen manajemen secara keseluruhan. Dimana komposisi 

pertanyaan sudah terlampir. Aspek-aspek tersebut adalah: 

1. Manajemen Umum 

2. Kelembagaan 

3. Manajemen Permodalan 

4. Manajemen Aktiva 

5. Manajemen Likuiditas 
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Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek 

manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan seperti yang 

telah terlampirkan pada lampiran. Berikut adalah standar perhitungan poin pada 

setiap aspek manajemen: 

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”). 

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”). 

4. Rasio efisiensi 

Rasio-rasio efisiensi menggambarkan sampai seberapa besar koperasi mampu 

memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang 

dimilikinya. 

 

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto 

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah rasio yang 

membandingkan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto. Semakin 

kecil nilai rasio yang dihasilkan semakin kecil pula beban operasi anggota dari 

partisipasi bruto. 
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Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto = 

 
Beban Operasi Anggota

Partisipasi Bruto
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.9. Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional atas Partisipasi Bruto 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

≥ 100 0 4 1 

85 ≤  x < 100 50 4 2 

70 ≤  x < 85 75 4 3 

0 ≤  x < 70 100 4 4 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah rasio yang membandingkan antara 

beban usaha dengan SHU Kotor yang dimiliki koperasi. Dimana jika nilai yang 

dihasilkan besar, misalnya lebih dari atau sama dengan 50% berarti di dalam SHU 

kotornya terdapat beban usaha yang besar. Begitupun sebaliknya. 

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor =
Beban Usaha

SHU Kotor
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.10. Standar Perhitungan Rasio Aktiva terhadap Total Asset 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

< 80 25 4 1 

60  x ≤ 80 50 4 2 

40  x ≤ 60 75 4 3 

0  x ≤ 40 100 4 4 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

c. Rasio Efisiensi Pelayanan 

Rasio efisiensi pelayanan adalah rasio yang membandingkan antara biaya gaji dan 

honorarium karyawan terhadap volume pinjaman. Jika rasio yang dihasilkan kecil 

mengindikasikan bahwa biaya gaji dan honorarium karyawan yang dikeluarkan 

juga kecil jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang ada. 
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Rasio efisiensi pelayanan =  
Biaya Gaji dan Honorarium Karyawan

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.11. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan 
Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

≤ 5 100 2 2,0 

5 < x ≤ 10 75 2 1,5 

10 < x ≤ 15 50 2 1,0 
>15 0 2 0,0 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

5. Rasio likuiditas 

a. Rasio Kas 

Rasio kas adalah rasio yang membandingkan antara jumlah kas dan bank terhadap 

kewajiban lancar. Jika kas dan bank lebih besar daripada kewajiban lancar berarti 

kewajiban lancar dapat segera dipenuhi. Begitupun sebaliknya. Karena kas dan 

bank merupakan alat likuid yang segera dapat digunakan. 

Rasio kas =
Kas+Bank

Kewajiban Lancar
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.12. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

≤ 10 25 10 2,5 

10 < x ≤ 15 100 10 10 

15 < x ≤ 20 50 10 5 
>20 25 10 2,5 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

b. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah rasio yang 

membandingkan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana yang 

diterima. Jika dana yang diterima lebih besar daripada jumlah pinjaman, maka 

koperasi memiliki kemudahan dalam memberikan pinjaman, begitupun sebaliknya. 
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Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima =  

 
Pinjaman Diberikan

Dana yang Diterima
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.13. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman terhadap Dana yang Diterima 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

x < 60 25 5 1,25 

60 ≤ x < 70 50 5 2,50 

70 ≤ x < 80 75 5 3,75 

80 ≤ x < 90 100 5 5,00 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rasio Rentabilitas Asset 

Rasio rentabilitas asset adalah rasio yang membandingkan SHU sebelum pajak 

terhadap total asset yang dimiliki. Dengan adanya rasio ini, dapat diketahui 

seberapa besar SHU yang dihasilkan dari sejumlah asset yang dimiliki. Rasio ini 

menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasi sehari-hari 

dengan sejumlah asset yang dimiliki. 

Rasio rentabilitas asset =  
SHU Sebelum Bunga dan Pajak

Total Asset
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

 

 

 

Tabel 2.14. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

≤ 5 25 3 0,75 

5 < x ≤ 7,5 50 3 1,50 

7,5 < x ≤ 10 75 3 2,25 
>10 100 3 3,00 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 
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Rasio rentabilitas modal sendiri adalah rasio yang membandingkan antara SHU 

bagian anggota dengan modal sendiri. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar 

SHU bagian anggota yang dihasilkan dari sejumlah modal sendiri yang dimiliki. 

Rasio rentabilitas modal sendiri =  
SHU Bagian Anggota

Total Modal Sendiri
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.15. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri/Ekuitas 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

< 3 25 3 0,75 

3 ≤ x < 4 50 3 1,50 

4 ≤ x < 5 75 3 2,25 

≥ 5 100 3 3,00 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah rasio yang membandingkan antara 

SHU kotor dengan beban usaha + beban perkoperasian. Jika nilai yang dihasilkan 

lebih dari 100% mengindikasikan bahwa SHU kotor lebih besar daripada beban 

usaha + beban perkoperasian. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang baik. 

Begitupun sebaliknya. 

Rasio kemandirian operasional pelayanan = 

 
SHU Kotor

Beban Usaha dan Beban Perkoperasian
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

Tabel 2.16. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

≤ 100 0 0 0 
>100 100 4 4 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

7. Rasio Jatidiri Koperasi 
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Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan 

koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. 

a. Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani 

anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik kondisi koperasi 

tersebut. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai 

imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi 

netto. 

Rasio partisipasi bruto =  
Partisipasi Bruto

Volume Pinjaman 
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 2.17. Standar Perhitungan Ratio Partisipasi Bruto 

Rasio  (%) Nilai Bobot Skor 

≤ 25 25 7 1,75 

25 ≤ x < 50 50 7 3,50 

50 ≤ x < 75 75 7 5,25 
≥ 75 100 7 7 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi 

biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Semakin tinggi 

persentasinya maka semakin baik kondisi koperasi. 

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) =    

 
PEA

Simpanan Pokok+Simpanan Wajib
×  100% 

Keterangan : 

PEA = SHU bagian anggota + Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan 

Pelayanan (MEPPP) 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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Tabel 2.18. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

Rasio  (%) 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: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Aspek-aspek tersebut akan diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar 

perhitungan penilaian kesehatan koperasi. Perincian mengenai bobot setiap aspek 

yang dinilai dapat dilihat pada tabel 2.19. 

Tabel 2.19. Aspek-Aspek dan Bobot Penilaian Kesehatan Koperasi 

No

. 

Aspek 

yang 

Dinilai 

 

Komponen 

Bobot 

Penilai

an 

1 Permodalan   15 

  a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset          
Modal Sendiri

Total Asset
× 100% 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang 

berisiko 
Modal Sendiri

Pinjaman diberikan yang beresiko
×  100% 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 
Modal Tertimbang

ATMR
×  100% 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

2  Kualitas Aktiva Produktif  25 
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  a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume 

Pinjaman diberikan 
Volume Pinjaman pada Anggota

Volume Pinjaman
×  100% 

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman 

Bermasalah 
Pinjaman Bermasalah

Volume Pinjaman
×  100% 

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah 
Cadangan Resiko

Pinjaman Bermasalah
×  100% 

d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan 

anggotanya terhadap volume pinjaman 
BMPP

Volume Pinjaman
×  100% 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

3 Manajemen  15 

  a. Manajemen Umum 

b. Kelembagaan  

c. Manajemen Permodalan 

d. Manajemen Aktiva 

e. Manajemen Likuiditas 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4 Efisiensi  10 

  a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi 

Bruto 
Biaya Operasional Pelayanan

Partisipasi Bruto
×  100% 

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset 
Aktiva Tetap

Total Asset
×  100% 

c. Rasio Efisiensi Pelayanan 
Biaya Gaji dan Honorarium Karyawan

Volume Pinjaman
×  100% 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

5 Likuiditas  15 

  a. Rasio Kas 
Kas + Bank

Kewajiban Lancar
×  100% 

b. Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima 
Volume Pinjaman

Dana yang Diterima
×  100% 

10 

 

 

 

5 

 

6 Kemandirian dan Pertumbuhan  10 
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  a.  Rentabilitas Asset 
SHU Sebelum Bunga dan Pajak

Total Asset
×  100% 

b. Rentabilitas Modal Sendiri 
SHU Bagian Anggota

Total Modal Sendiri
×  100% 

c. Kemandirian Operasional Pelayanan 
SHU Kotor

Beban Usaha dan Beban Perkoperasian
×  100% 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

7 Jatidiri Koperasi  10 

  a. Rasio Partisipasi Bruto 
Partisipasi Bruto

Volume Pinjaman 
×  100% 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 
PEA

Simpanan Pokok + Simpanan Wajib
×  100% 

PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota 

7 

 

 

3 

 

  Jumlah 100 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana 

dimaksudkan di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud 

dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi 

dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan 

sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.20. Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi 

Skor Predikat 

80 < x ≤ 100 

60 < x ≤ 80 

40 < x ≤ 60 

20 < x ≤ 40 

≤ 20 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

Sangat Tidak Sehat 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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2.3. Kerangka Pikir Penelitian 
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2.4. Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penilitian ini merupakan penelitian deskriptif studi kasus pada Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Karena penelitian jenis ini 

dilakukan pada taraf atau kadar kajian untuk mengetahui/mengungkapkan suatu 

gejala atau pertanda dan keadaan sebagaimana adanya (Supardi, 2005:27).  

Berdasarkan jenis penilitian yang dilakukan, maka penelitian ini tidak 

digunakan suatu hipotesa karena penelitian hanya menggambarkan, menerangkan 

atau membuat prediksi serta mendapatkan hasil dari suatu permasalahan yang ingin 

dipecahkan. Dalam hal ini, adalah kinerja koperasi dan tingkat kesehatan selama 

periode penelitian, oleh karena itu tidak diperlukan pengujian secara statistik. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1.   Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah Unit 

Simpan Pinjam dari Koperasi Setia Budi Wanita, khususnya mengenai evaluasi kinerja 

keuangan yang diukur dengan rasio-rasio yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 untuk mengetahui tingkat kesehatan. Evaluasi tingkat 

kesehatan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rasio keuangan dengan 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi tahun 2009. 
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3.2.2. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini tidak terbatas pada laporan keuangan Koperasi Wanita Serba 

Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur pada periode 2011 - 2012. Laporan 

keuangan tersebut akan dilakukan suatu perhitungan untuk mengetahui dan 

mengukur kinerja koperasi pada periode tersebut. Selain laporan keuangan, peneliti 

juga membuat daftar pertanyaan untuk dijawab oleh pengurus koperasi, dari 

jawaban tersebut akan diketahui kinerja koperasi pada aspek manajemennya. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pada Usman Rianse (2008:211) dijelaskan jenis data sangat penting karena 

dua hal, yakni untuk memberikan jaminan akan keterbukaan (fairness) dalam 

memperoleh data dan berkaitan dengan kemungkinan adanya pengujian ulang oleh 

peneliti lain sehingga mudah untuk dilakukan replikasi 

3.3.1.   Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 

1. Data primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli. 

Data primer pada penelitian ini berupa jawaban dari daftar pertanyaan yang 

ditujukan kepada pengurus Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Data 

primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dimana objek yang diteliti adalah Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Daftar pertanyaan disini 

dimaksudkan untuk mengetahui kinerja aspek manajemen pada Koperasi Wanita 

Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. 
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2. Data sekunder, merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari 

sumber aslinya. Sumber data sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, 

lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Data sekunder pada 

penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui dokumen-dokumen koperasi 

yang berisi informasi tentang laporan keuangan (neraca, perhitungan hasil usaha, 

laporan perubahan modal, dan laporan arus kas) yang terdapat pada Laporan 

Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pemerikasaan Pengawas Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur tahun buku 2011-2012.  

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud 

pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat 

subjektif, sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Data kualitatif 

dalam penelitian ini adalah jawaban kuesioner atau daftar pertanyaan yang ditujukan 

kepada pengurus Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. 

b. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. Data ini diperoleh dari 

pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data 

kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif bersifat sama oleh semua orang. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari data keuangan koperasi yang tercantum di 

dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pemerikasaan Pengawas 

Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur tahun buku 2011-2012. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 
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 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran 

permasalahan dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan pengumpulan dokumen-

dokumen yang diperlukan dan diperoleh dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang: 

sejarah berdirinya Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur, 

struktur organisasi, serta laporan keuangan yang ada dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pemerikasaan Pengawas Koperasi Wanita 

Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur tahun buku 2011-2012. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Penulis melakukan wawancara 

dengan pengurus yang bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan pada Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur yang menjadi obyek di dalam 

penelitian ini.  

 

3.4.  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain yang ada 

dalam kaitannya dengan masalah penelitian. Sedangkan metode analisis data adalah 

pembahasan dan penjabaran data yang diperoleh, kemudian masalah yang ada disimpulkan 
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agar didapatkan jawaban yang tepat. Dasar analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 

No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP). Pada peraturan tersebut dijelaskan 

bahwa lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP meliputi penilaian terhadap beberapa 

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

kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Dalam penelitian ini, metode analisis 

data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan adalah 

analisis rasio dengan rasio-rasio yang digunakan adalah sebagai berikut: 

g. Rasio Permodalan 

h. Rasio Kualitas Aktiva Produktif 

i. Rasio Efisiensi 

j. Rasio Likuiditas 

k. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan 

l. Rasio Jatidiri Koperasi 

Khusus untuk penilaian aspek manajemen, didasarkan atas penilaian hasil jawaban 

pertanyaan dari komponen manajemen secara keseluruhan. Dimana komposisi pertanyaan 

sudah terlampir. Sedangkan untuk penerapan sistem tanggung renteng, peneliti 

menjabarkannya dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi bidang pendidikan. 

3.5. Identifikasi Variabel Penelitian  

1) Permodalan 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud permodalan adalah struktur modal dari 

Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita yang sudah tercantum dalam 

laporan pertanggung jawaban pengurus dan hasil pengawasan pengawas tahun 

2011 dan 2012. 

2) Kualitas Aktiva Produktif 
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Merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) 

berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini kreiteria tersebut meliputi kredit 

lancar, kurang lancar, dan macet. 

3) Manajemen  

Manajemen dalam penelitian ini mewakili pengurus koperasi, artinya bagaimana 

kinerja pengurus dalam mengatur/memenej organisasi, sistem, modal, aktiva dan 

likuiditas koperasi. 

4) Efisiensi 

Dalam penelitian ini efisiensi menggambarkan seberapa besar koperasi mampu 

memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya. Dapat dilihat dari 

penggunaan asset yang dimiliki oleh koperasi. 

 

 

5) Likuiditas 

Likuiditas disini merupakan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Dalam penelitian ini likuiditas dapat diketahui dari aktiva 

lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek koperasi. 

6) Kemandirian dan Pertumbuhan 

Kemandirian dan pertumbuhan dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian 

dan pertumbuhan koperasi. Dapat diperoleh dari perhitungan rasio rentabilitas 

asset, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian operasional 

pelayanan. 

7) Jatidiri Koperasi 

Dalam penelitian ini jatidiri koperasi merupakan tingkat keberhasilan koperasi 

dalam mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan anggotanya.  

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dana.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/aktiva_produktif.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga.aspx
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8. Rasio Permodalan 

d. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 

Rasio modal sendiri terhadap total asset merupakan rasio yang membandingkan antara 

modal sendiri dengan total asset yang dimiliki. Dimana jika nilai yang dihasilkan besar, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa koperasi memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam 

mendanai asset-asetnya. Karena modal yang didapat dari modal sendiri cukup banyak. 

Rasio modal sendiri terhadap total asset =
Modal Sendiri

Total Asset
× 100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

 

e. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko merupakan rasio yang 

membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. Dimana 

jika nilai yang diperoleh besar, hal tersebut berarti modal sendiri yang digunakan dalam 

memenuhi pinjaman yang berisiko cukup besar. Begitupun sebaliknya. 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko =

Modal Sendiri

Pinjaman diberikan yang beresiko
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

f. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio kecukupan modal sendiri merupakan rasio yang membandingkan antara modal 

tertimbang dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko). Dimana masing-masing 

komponen dari ATMR dan modal tertimbang akan dikalikan dengan bobot pengakuan 
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risiko. Jika nilai yang dihasilkan kecil, mengindikasikan bahwa asset yang dimiliki lebih 

besar dari pada modal tertimbang. 

Rasio kecukupan modal sendiri =
Modal Tertimbang

ATMR
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

9. Rasio Kualitas Aktiva Produktif 

e. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan merupakan 

rasio yang membandingkan antara pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan 

pinjaman yang telah diberikan. Jika nilai yang dihasilkan kecil, berarti bahwa pinjaman 

yang diberikan kepada anggota juga kecil jika dibandingkan dengan total pinjaman yang 

diberikan. Begitupun sebaliknya. 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan = 

Volume Pinjaman pada Anggota

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

f. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Volume Pinjaman 

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman adalah rasio yang 

membandingkan antara pinjaman diberikan yang bermasalah dan berisiko dengan volume 

pinjaman. Dimana jika nilai yang dihasilkan besar mengindikasikan bahwa pinjaman 

bermasalah yang berisiko terhadap seluruh volume pinjaman juga besar. Begitupun 

sebaliknya. 

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman = 

(50% x PKL)+ (75% x PDR)+ (100% x Pm)

Volume Pinjaman
×  100% 

Keterangan : 



 

51 

 

PKL  = pinjaman kurang lancar 

PDR  = pinjaman yang diragukan 

Pm  = pinjaman macet 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

g. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah rasio yang membandingkan 

antara cadangan risiko dengan pinjaman yang bermasalah. Nilai rasio ini akan 

mengindikasikan kondisi yang bagus ketika volume cadangan risiko lebih besar daripada 

pinjaman yang bermasalah. 

 

 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah = 

 
Cadangan Resiko

Pinjaman Bermasalah
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

h. Rasio pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah rasio yang membandingkan 

antara jumlah pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman. Jika nilai rasio menunjukkan 

nilai yang besar, berarti volume pinjaman beresiko cukup besar dari volume pinjaman yang 

ada. Begitupun sebaliknya. 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah = 

Pinjaman Beresiko

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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10. Manajemen 

Khusus untuk penilaian aspek manajemen, didasarkan atas penilaian hasil jawaban 

pertanyaan dari komponen manajemen secara keseluruhan. Dimana komposisi pertanyaan 

sudah terlampir. Aspek-aspek tersebut adalah: 

6. Manajemen Umum 

7. Kelembagaan 

8. Manajemen Permodalan 

9. Manajemen Aktiva 

10. Manajemen Likuiditas 

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek 

manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan seperti yang telah 

terlampirkan pada lampiran. Menurut Peraturan Menteri no.14/PER/M.KUKM/XII/2009, 

daftar pertanyaan tersebut ditujukan kepada pengurus yang mengetahui secara jelas proses 

manajemen yang dijalankan oleh objek penelitian. Dalam hal ini, daftar pertanyaan akan 

diisi/dijawab oleh sekretaris I yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan. 

11. Rasio efisiensi 

Rasio-rasio efisiensi menggambarkan sampai seberapa besar koperasi mampu memberikan 

pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.  

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto 

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah rasio yang membandingkan 

antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto. Semakin kecil nilai rasio yang 

dihasilkan semakin kecil pula beban operasi anggota dari partisipasi bruto. 

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto =  
Beban Operasi Anggota

Partisipasi Bruto
×

 100% 
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Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah rasio yang membandingkan antara beban 

usaha dengan SHU Kotor yang dimiliki koperasi. Dimana jika nilai yang dihasilkan besar, 

misalnya lebih dari atau sama dengan 50% berarti di dalam SHU kotornya terdapat beban 

usaha yang besar. Begitupun sebaliknya. 

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor =
Beban Usaha

SHU Kotor
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

c. Rasio Efisiensi Pelayanan 

Rasio efisiensi pelayanan adalah rasio yang membandingkan antara biaya gaji dan 

honorarium karyawan terhadap volume pinjaman. Jika rasio yang dihasilkan kecil 

mengindikasikan bahwa biaya gaji dan honorarium karyawan yang dikeluarkan juga kecil 

jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang ada. 

Rasio efisiensi pelayanan = 

Biaya Gaji dan Honorarium Karyawan

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

12. Rasio likuiditas 

c. Rasio Kas 

Rasio kas adalah rasio yang membandingkan antara jumlah kas dan bank terhadap 

kewajiban lancar. Jika kas dan bank lebih besar daripada kewajiban lancar berarti 

kewajiban lancar dapat segera dipenuhi. Begitupun sebaliknya. Karena kas dan bank 

merupakan alat likuid yang segera dapat digunakan. 

Rasio kas =
Kas+Bank

Kewajiban Lancar
×  100% 
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Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

d. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah rasio yang membandingkan 

antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Jika dana yang diterima 

lebih besar daripada jumlah pinjaman, maka koperasi memiliki kemudahan dalam 

memberikan pinjaman, begitupun sebaliknya. 

 Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima = 

  
Pinjaman Diberikan

Dana yang Diterima
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

 

13. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan 

d. Rasio Rentabilitas Asset 

Rasio rentabilitas asset adalah rasio yang membandingkan SHU sebelum pajak terhadap 

total asset yang dimiliki. Dengan adanya rasio ini, dapat diketahui seberapa besar SHU 

yang dihasilkan dari sejumlah asset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan dalam melaksanakan operasi sehari-hari dengan sejumlah asset yang dimiliki. 

Rasio rentabilitas asset =  
SHU Sebelum Bunga dan Pajak

Total Asset
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

e. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 
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Rasio rentabilitas modal sendiri adalah rasio yang membandingkan antara SHU bagian 

anggota dengan modal sendiri. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar SHU bagian 

anggota yang dihasilkan dari sejumlah modal sendiri yang dimiliki. 

Rasio rentabilitas modal sendiri =  
SHU Bagian Anggota

Total Modal Sendiri
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

f. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah rasio yang membandingkan antara SHU 

kotor dengan beban usaha + beban perkoperasian. Jika nilai yang dihasilkan lebih dari 

100% mengindikasikan bahwa SHU kotor lebih besar daripada beban usaha + beban 

perkoperasian. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang baik. Begitupun sebaliknya. 

Rasio kemandirian operasional pelayanan = 

 
SHU Kotor

Beban Usaha dan Beban Perkoperasian
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

14. Rasio Jatidiri Koperasi 

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi 

dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. 

c. Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, 

semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik kondisi koperasi tersebut. Partisipasi 

bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada 

anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. 

Rasio partisipasi bruto =  
Partisipasi Bruto

Volume Pinjaman 
×  100% 
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Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

d. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah rasio yang mengukur kemampuan koperasi 

dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi 

dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Semakin tinggi persentasinya maka semakin 

baik kondisi koperasi. 

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) = 

PEA

Simpanan Pokok + Simpanan Wajib
×  100% 

Keterangan : 

PEA = SHU bagian anggota + Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan 

Pelayanan (MEPPP) 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Objek Penelitian  

4.1.1. Sejarah Koperasi Wanita Serba Usaha (KWSU) Setia Budi Wanita 

Pada tahun 1954 terbuntuklah sebuah perkumpulan ibu-ibu yang diprakarsai 

oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas. Perkumpulan kaum ibu ini kemudian berkembang 

menjadi komunitas arisan. Perkumpulan ini berjalan terus hingga tahun 1964 

namun kemudian vacuum. Pada tahun 1979 Ibu M. Zaafril Ilyas beserta teman-

temannya sebanyak 17 orang istri-istri dokter membangkitkan kembali 

perkumpulan tersebut dari kefakumannya melalui sebuah arisan 

Perkumpulan arisan ini diwajibkan untuk mengadakan pertemuan, paling 

tidak satu bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut segala permasalahan 

didiskusikan. Pada umumnya topik yang selalu timbul adalah permasalahan 

keuangan, terutama pada saat-saat tahun pelajaran baru bagi sekolah putra-putri 

mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, serta hal-hal lain yang 

sangat mendesak. Maka timbulah gagasan Ibu Mursia Zaafril Ilyas untuk 

meningkatkan perkumpulan arisan tersebut menjadi perkumpulan simpan pinjam. 

Namun rencana tersebut tidak semulus yang diharapkan, pro dan kontra mewarnai 

dan menjadi dinamika dalam perkumpulan ini. Berkat ketekunan dan keyakinan 

yang teguh dari Ibu Mursia Zaafril Ilyas akhirnya perkumpulan Simpan Pinjam 

tersebut berdiri juga sebagai “pra Koperasi” dan diberi nama “Setia Budi Wanita” 

sedangkan kantornya bertempat di rumah Ibu Mursia Zaafril Ilyas di bagian 

belakang. Pra Koperasi ini kemudian disebarluaskan kepada wanita-wanita lain 
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dengan jalan, bagi anggota yang mampu mengumpulkan 10 orang, dapat 

membentuk kelompok, demikian seterusnya. 

Setelah 23 tahun berkumpul, berjuang dan bekerjasama maka Ibu Mursia 

Zaafril Ilyas mengutarakan rencananya kepada para anggota untuk meresmikan 

berdirinya koperasi. Merekapun bermufakat bagaimana meningkatkan usaha pra 

koperasi tersebut menjadi koperasi. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1977 

komunitas “Setia Budi Wanita” mendapatkan badan hukum dengan Nomor: 

3992/BH/II/77 dengan nama: Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang 

yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.76 Malang dan ditandatangani secara 

langsung oleh menteri koperasi: Bapak Bustanil Arifin, SH. Koperasi Serba Usaha 

“Setia Budi Wanita” sejak berdiri tahun 1977 berkembang dengan baik dari segi 

organisasi maupun usahanya dengan didasari Sistem Tanggung Renteng yang 

dicetuskan pula oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas.  

Dari segi organisasi sampai dengan tahun 1980, anggotanya sudah 

mencapai kuang lebih 5.000 orang. Sedangkan di bidang usaha telah mengelola 

beberapa unit, antara lain: 

1. Unit Simpan Pinjam 

2. Unit Pertokoan 

3. Unit Peternakan 

4. Unit Pertanian 

5. Unit Percetakan 

6. Unit Bina Sejahtera 
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Perkembangan KWSU “Setia Budi Wanita” yang sangat cepat ini 

mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1979 pemerintah memberikan 

penghargaan sebagai Koperasi Non KUD Nomor 2 terbaik tingkat Nasional. 

Pada tahun 1982 KWSU “Setia Budi Wanita” mengalami kejatuhan sampai 

collapse disebabkan mismanagement. Tahun 1982 sampai dengan 1986 KWSU 

“Setia Budi Wanita” lumpuh total. Di bidang organisasi anggota yang sudah 

mencapai lebih 5.000 orang, tinggal tinggal tersisa 360 orang saja. Di bidang usaha, 

5 unit usahanya ditutup, hanya tinggal unit simpan pinjam, sedangkan asset minus. 

Berkat Bapak Bustanil Arifin, SH melalui BI, KWSU “Setia Budi Wanita” 

mendapatkan dana pinjaman subtitusi sebesar Rp 625.000.000 guna 

mengembalikan deposito-deposito anggota dan masyarakat. 

Tahun 1986 dengan sisa anggota sebanyak 360 orang dan dengan semangat 

serta tekad yang tinggi KWSU “Setia Budi Wanita” berusaha bangkit kembali 

dengan menjalankan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. 

Sekilas sejarah perjalanan KWSU “Setia Budi Wanita” dari lahir – masa 

keemasan – jatuh – bangkit – berkembang – sampai masa pembenahan telah 

dijadikan tolok ukur dan suatu pijakan dasar untuk terus berkarya – berkembang 

sampai tak terbatas melalui Sistem Kelompok Tanggung Renteng. 

Seiring berkembangnya KWSU “Setia Budi Wanita” sampai dengan awal 

tahun 2005 angsuran pinjaman subtitusi ke BI telah menjadi Rp. 50.000.000,- 

pertahun. Dengan keampuhan Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng, maka 

pada tanggal 24 Juni 2005 setelah berjalan selama 23 tahun pinjaman subtitusi BI 
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sudah dapat dituntaskan. Anggota sampai dengan akhir tahun 20012 berjumlah 

6.243 orang. 

4.1.2. Visi dan Misi 

1. Visi 

Wadah pemberdayaan di bidang Ekonomi Sosial Budaya melalui Sistem 

Tanggung Renteng untuk mengangkat harkat derajat martabat dan kessejahteraan 

anggota serta masyarakat dengan profesionalisme. Mewujudkan perempuan yang 

mandiri, berkualitas dan berintegritas. 

2. Misi 

a. Menjadi tempat belajar aplikasi sistem Tanggung Renteng dan perkoperasian. 

b. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia 

anggota secara bertahap dan sistematis. 

c. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan di koperasi secara bertahap dan 

sistematis. 

d. Melaksanakan penerapan manajemen koperasi berdasar nilai-nilai koperasi. 

e. Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat. 

f. Melakukan penggalian potensi ekonomi produktif anggota untuk 

mengembangkan usahanya dan usaha koperasi. 

g. Melakuakan jaringan kerja antar anggota dan antar koperasi guna 

meningkatkan pelayanan. 

h. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana anggota dan 

masyarakat dengan tepat sasaran. 

i. Meningkatkan program KPPK sebagai wujud kepedulian terhadap 

masyarakat. 
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4.1.3. Lokasi dan Wilayah Kerja Koperasi 

Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur terletak di Jl. 

Trunojoyo No.76 Malang, letak dari Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” 

Jawa Timur ini sangat strategis dan mudah untuk dijangkau. Wilayah kerja 

Koperasi Setia Budi Wanita Jawa Timur mencakup Kota Malang, Kota Batu dan 

Kabupaten Malang. Mengenai legalitas kelembagaan Koperasi Serba Usaha “Setia 

Budi Wanita” Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Badan Hukum : Nomor 3992/BH/II/77 tgl. 30 Desember 1977 

b. Akte Pendirian : Nomor 3992/BH/II/77 

c. SIUP  : - Nomor : 500/13/SIUP/XII/1999  

  - Nomor : 501/13/SIUP/XII/1999 

d. NPWP  : 01.110.226.6.623.000 

e. Alamat  : Jl. Trunojoyo No. 76 Malang. 

     Telp. (0341) 327120, 326183, 354934 

     Fax. (0341) 327 120 

4.1.4. Struktur Organisasi 

Dalam suatu organisasi sangat diperlukan sekali adanya struktur organisasi 

yang jelas agar dapat menunjukkan pembagian fungsi di dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan menunjukkan 

hubungan antara komponen yang satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

Organisasi Koperasi Wanita Serba Usaha (Kopwan SU)  “Setia Budi 

Wanita” sudah terstruktur dengan baik, karena mereka menerapkan suatu konsep 
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kepada individu agar dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. Dengan adanya struktur organisasi ini maka akan memperoleh pembagian 

tugas yang jelas dan penuh tanggung jawab, disertai dengan pendelegasian 

wewenang dan adanya batasan keputusan yang diambil oleh setiap bagian dalam 

setiap susunan organisasi secara jelas, sehingga dapat mewujudkan tercapainya 

tujuan usaha. Struktur organisasi membantu masing-masing departemen dan 

individu untuk mengetahui tugas dan hubungan kerjanya dengan departemen dan 

individu yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun struktur organisasi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” adalah sebagai 

berikut: 

 RAPAT ANGGOTA 

PENGURUS PENGAWAS 
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Keterangan: 

     : Garis wewenang & Tanggungjawab 

     : Garis koordinasi 

     : Garis pelayanan pembinaan 

     : Garis pengawasan 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kopwan Serba Usaha “Setia Budi Wanita” 

Jawa Timur 

Dari bagan struktur organisasi tersebut, maka penjelasan masing-masing 

komponen adalah sebagai berikut: 

1. Rapat Anggota 
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Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini 

diadakan satu tahun sekali yang berfungsi untuk membahas dan menetapkan 

rencana kerja serta rencana anggaran koperasi untuk satu tahun anggaran 

berikutnya. Rencana kerja ini dilaksanakan oleh aparat-aparat yang dipilih 

dalam rapat anggota. 

Rapat anggota koperasi dilaksanakan untuk menetapkan: 

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 

b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha 

koperasi. 

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. 

d. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, 

serta pengesahan laporan keuangan. 

e. Pengesahan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam 

melaksanakan tugasnya. 

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. 

2. Pengurus 

Susunan pengurus periode tahun 2010 - 2013 adalah sebagai berikut: 

a. Ketua I  : Ny. Dra. Sri Untari Bisowarno, M.AP 

b. Ketua II  : Ny. Herni Yuli Lestari, S. Sos 

c. Sekretaris I : Ny. Hesti Setyodah Lestari, S. Psi 

d. Sekretaris II : Ny. Cristina Edien Supomo 

e. Bendahara  : Ny. Sudiastuti 
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Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota untuk memimpin seluruh 

kegiatan koperasi yang dipilih dari anggota oleh rapat anggota dan berjumlah 

5 orang. Pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Anggota 

pengurus dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan tidak menerima gaji tetapi 

menerima uang kehormatan dan uang jasa menurut keputusan rapat anggota. 

Tugas dan kewajiban pengurus antara lain adalah: 

a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi. 

b. Menyelenggarakan rapat anggota. 

c. Mengajukan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 

d. Mengadakan laporan mengenai hasil kegiatan koperasi minimal satu kali 

setahun. 

e. Pengurus wajib memberi bantuan kepada pengawas untuk melakukan 

tugas dengan member keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan 

segala buku, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan lain-lain. 

f. Wajib menanggung kerugian koperasi yang diakibatkan oleh 

kelalaiannya. 

Selain tugas-tugas diatas, pengurus memiliki peran untuk menjadi 

pendamping PPL (Pembina Penyuluhan Lapangan). Setiap pengurus 

mendampingi 4-5 PPL. 

 

3. Pengawas 

Susunan pengawas Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur adalah 

sebagai berikut: 
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 Ny. Evelyne Kawilarang  Masa bhakti 2011-2012 

 Ny. Anna Maria S. Indung  Masa bhakti 2012-2013 

Koperasi sebagai lembaga pengelolaannya dilakukan secara demokratis, 

berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas dirinya. Pengawasan 

dilakukan oleh 2 orang, dipilih dari anggota oleh rapat anggota untuk masa 

jabatan 2 tahun dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugas dan 

kewajiban pengawas antara lain: 

a. Mengadakan pengawasan sekurang-kurangnya 3 bulan atas tata 

kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, usaha, keuangan dan 

kebijakan pengurus. 

b. Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada rapat 

anggota melalui pengurus. 

4. PPL (Pembina Penyuluhan Lapangan) 

Pada tahun 2012 Kopwan SU Setia Budi Wanita memiliki jumlah PPL 

sebanyak 15 orang. 15 anggota PPL tersebut mendampingi 221 kelompok, 

sehingga setiap anggota PPL mendampingi 15 kelompok. PPL adalah 

pembantu pengurus dalam hal melaksakan pembinaan kepada anggota. PPL 

diangkat oleh pengurus untuk masa jabatan 3 tahun.  

Berikut adalah tugas dan kewajiban dari PPL: 

a. Bertanggungjawab atas pembinaan bidang organisasi kepada anggota 

sejumlah kolom tertentu (antara 10-15 kelompok) yang ditentukan oleh 

pengurus. 

b. Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai kondisi, 

perkembangan, permasalahan dan kebutuhan anggota. 
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c. PPL berhak menerima honorarium sesuai dengan keputusan rapat 

anggota. 

5. Manajer 

Tugas yang dilakukan oleh manajer antara lain: 

a. Penanggungjawab seluruh aktivitas kegiatan operasional koperasi khusus 

di bidang usaha. 

b. Mengkoordinir seluruh tugas karyawan. 

c. Membuat laporan seluruh hasil kegiatan usaha koperasi setiap bulan ke 

pengurus. 

6. Sekretariat 

Tugas yang dilakukan oleh sekretariat antara lain: 

a. Melaksanakan pembuatan surat menyurat. 

b. Mengarsip surat masuk/keluar. 

c. Mengatur jadwal kunjungan tamu. 

d. Melaksanakan pencatatan keanggotaan (masuk/keluar). 

7. Kasir 

Tugas yang dilakukan oleh kasir antara lain: 

a. Membuat bukti penerimaan dan pengeluaran. 

b. Melayani anggota baik setoe maupun pengambilan uang. 

c. Membuat laporan saldo dan tagihan simpanan dan pinjaman. 

d. Membuat daftar tunggakan. 

8. Akuntansi 

Pemegang buku kas yang bertugas untuk membuat neraca dibantu oleh 

manajer. 
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9. Anggota 

Keanggotaan koperasi terdiri dari PJKLP/penanggungjawab kelompok dan 

anggota biasa. PJKLP dipilih oleh anggota, mendapat pengesahan dari 

pengurus dan bertanggungjawab kepada anggota. Tugas dan hak PJKLP 

antara lain: 

a. Mengkoordinir dan memimpin pertemuan kelompok. 

b. Menghimpun kewajiban anggota sesuai ketentuan. 

c. Meneruskan pembayaran kewajiban anggota kepada koperasi paling 

lambat sesudah pertemuan kelompok. 

d. PJKLP berhak untuk menerima uang transport sesuai ketentuan. 

Hak yang dimiliki oleh setiap anggota: 

a. Untuk memberikan suara, saran, pendapat, memilih dan dipilih menjadi 

pengurus atau pengawas dalam forum rapat anggota. 

b. Untuk mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. 

c. Mengemukakan saran/pendapat kepada pengurus diluar rapat anggota. 

d. Mendapat keterangan mengenai keadaan dan perkembangan koperasi. 

Anggota Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur dituntut untuk 

berkomitmen dalam menjalankan sistem tanggung renteng. Sesuai dengan 

komitmen bahwa target penulisan keanggotaan adalah berdasarkan hitungan 

netto (selisih antara yang masuk dan yang keluar). Namun dalam Rapat 

Anggota Tahunan tahun 2011 diadakan wacana penghapusan terhadap piutang 

anggota yang macet maka, ada implikasi yang menjadi konsekuensi, yaitu 

pengeluaran anggota-anggota yang sudah tidak aktif dari daftar keanggotaan. 

Sehingga hitungan netto pertumbuhan anggota tidak sesuai target. 
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Tabel 4.1. Perkembangan Keanggotaan 

NO. KEADAAN DATA 2012 2011 2010 

1. Jumlah Anggota Seluruhnya 6.243 5.898 5.640 

a. AnggotaPenuh 5.934 5.545 5.238 

b. Calon Anggota 309 353 402 

2. Anggota Baru 970 987 827 

3. Anggota Mengajukan Keluar 301 229 257 

4. Anggota Realisasi Keluar 611 788 985 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan 

pengawas Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Perkembangan Kelompok 

NO. KEADAAN DATA 2012 2011 2010 

1. Jumlah Kelompok Penuh Aktif 223 197 192 

2. Jumlah Kelompok Penuh Pasif - 7 7 

3. Jumlah Kelompok KPPK 86 100 115 

Jumlah Seluruh Kelompok 309 304 314 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan 

pengawas Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 
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Tabel 4.1. diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota baru pada tahun 2012 

sebanyak 970 lebih sedikit dari tahun 2011 sebanyak 987 dan lebih banyak 

dari tahun 2010 yang berjumlah 827. Sedangkan jumlah anggota yang keluar 

pada tahun 2012 sebanyak 611 lebih kecil dari tahun 2011 dan tahun 2010 

yang masing-masing sebanyak 788 dan 985. Jumlah anggota yang keluar 

pada tahun 2012 tersebut merupakan konsekuensi dari hasill RAT 2011 yang 

dijelaskan diatas. Sedangkan jumlah anggota seluruhnya pada tahun 2012 

sebanyak 6.243 lebih banyak daripada tahun 2011 dan 2010 yang masing-

masing sebanyak 5.898 dan 5.640.  

Tabel 4.2. diatas menunjukkan jumlah kelompok yang aktif pada tahun 2012 

sebanyak 223 lebih besar daripada tahun 2011 dan 2010 yang masing-masing 

sebanyak 197 dan 192. Jumlah kelompok pasif pada tahun 2012 tidak ada, 

dan pada tahun 2011 dan 2010 sebanyak 7 kelompok pasif. Hal tersebut 

sesuai dengan kebijakan dari RAT tahun 2011 yang telah disebutkan diatas. 

Sedangkan jumlah kelompok KPPK pada tahun 2012 adalah sebanyak 86 

lebih sedikit dari tahun 2011 dan 2010 yang masing-masing sebanyak 100 

dan 115 kelompok. Dan total kelompok keseluruhan pada tahun 2012 

sebanyak 309 lebih banyak daripada tahun 2011 sebanyak 304 kelompok dan 

lebih sedikit dari tahun 2010 sebanyak 314 kelompok. 

10. Bagian Simpan Pinjam 

Bagian simpan pinjam bertanggungjawab mencatat pinjaman dan simpanan 

anggota. 

11. Waserda 
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Waserda adalah warung serba ada yang digunakan sebagai usaha untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga anggota, dengan pelayanan 

secara kredit maupun tunai. Di bagian waserda terdapat bagian-bagian lain, 

yaitu: 

a. Bagian gudang 

Tugas yang dilakukan bagian gudang antara lain: 

1. Mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi 

persediaan barang yang terseedia di gudang. 

2. Menyimpan barang yang telah diterima oleh bagian pembelian. 

b. Bagian pembelian 

Bagian pembelian bertugas untuk melakukan pembelian barang yang 

diajukan oleh bagian gudang dengan memperhatikan harga dan 

pemasoknya. 

c. Bagian penjualan 

Bagian penjualan bertugas untuk menerima order dari pembeli dan 

mengisi faktur penjualan tunai maupun kredit. 

d. Bagian penagihan 

Bagian penagihan bertugas untuk melakukan penagihan kepada anggota 

yang melakukan kredit dan sudah jatuh tempo pembayarannya. 

4.1.5. Unit Usaha 

Unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 

Wanita” Jawa Timur adalah: 

1. Unit Simpan Pinjam (SP) 
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Pada transaksi simpan pinjam, dana anggota yang disimpan dijadikan 

sebagai modal untuk menjalankan usaha. Syarat dan ketentuan simpanan 

anggota pada koperasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Telah terdaftar sebagai anggota koperasi wanita SU Setia Buda Wanita. 

b. Simpanan terdiri atas simpanan pokok yang dibayar pada saat pertama 

kali menjadi anggota, simpanan wajib yang dibayar setiap bulan, dan 

simpanan manasuka yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. 

c. Jasa dari simpanan manasuka adalah 18% per tahun dihitung dari saldo 

simpanan keseluruhan anggota. 

d. Selama menjadi anggota, hanya simpanan manasuka saja yang dapat 

diambil. 

e. Bila keluar keanggotaan, seluruh simpanan anggota baik simpanan 

pokok, simpanan wajib, dan simpanan manasuka dapat diambil semua 

beserta jasanya setelah dikurangi biaya administrasi. 

Pada transaksi simpan pinjam, koperasi meminjamkan sebuah uang 

pada anggota baik untuk keperluan pribadi ataupun sebagai modal usaha. 

Syarat dan ketentuan pinjaman anggota pada koperasi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Telah terdaftar sebagai anggota kopwan SU Setia Budi Wanita. 

b. Pinjaman yang diberikan bernilai nominal Rp 400.000 sampai dengan Rp 

12.000.000 untuk pinjaman uang bagi anggota bulanan dan Rp. 

3.000.000 untuk pinjaman di waserba. 

c. Jangka waktu pengangsuran mulai dari 5 bulan sampai dengan 24 bulan. 
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d. Bunga dari pinjaman adalah 1,65% dihitung dari jumlah pinjaman pokok 

anggota. 

e. Biaya administrasi dikenakan sebesar 1,65% dari total pinjaman yang 

wajib dibayarkan pada saat pinjaman direalisasikan. 

Wilayah kerja kopwan SU Setia Budi Wanita meliputi kota Malang, 

Kabupaten Malang dan Kota Batu (Malang Raya). Perkembangan anggota 

kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur semakin tahun semakin 

meningkat, kondisi demikian menunjukkan bahwa koperasi telah eksis dan 

mampu mengatasi permasalahan di masa lampau. Sehingga dengan kesadaran 

kepercayaan kembali, masyarakat tertarik menjadi anggota koperasi. 

Ada 3 pelayanan Simpan Pinjam (SP), yaitu: 

a. Simpan Pinjam Bulanan (SP) 

b. Simpan Pinjam Harian / Mingguan (KPPK) 

c. Pinjaman NTR (Non Tanggung Renteng, dengan menggunakan 

jaminan) 

2. Unit Pertokoan / Warung Serba Ada (Waserda) 

Sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga 

anggota, dengan pelayanan secara kredit maupun tunai. Banyaknya anggota 

yang berhutang di took-toko untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, 

memberikan ide agar anggota mengalihkan hutang barang-barang keperluan 

sehari-hari dari took umum ke waserda koperasi sendiri. 

3. Unit Rent Car 

Unit persewaan mobil adalah usaha Koperasi Wanita Serba Usaha 

(kopwan SU) Setia Budi Wanita (SBW) dengan maksud untuk memenuhi 
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kebutuhan anggota akan transportasi. Daripada anggota menyewa mobil dari 

tempat persewaan lain yang cenderung lebih mahal, Kopwan SU SBW 

mendirikan unit persewaan mobil yang khusus melayani anggota. 

4.1.6. Permodalan 

Permodalan kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur brasal dari modal 

sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari 

dalam koperasi, berikut tabel modal sendiri dari Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Jawa Timur: 

Tabel 4.3. Struktur Modal Sendiri 

Rekening 31 Desember 2010 31 Desember 2011 31 Desember 2012 

Simpanan Pokok 547.994.803 565.977.877 605.545.825 

Simpanan Wajib 6.559.545.530 9.486.465.153 12.169.120.829 

Dana Gedung 1.576.463.658 1.576.463.658 1.576.463.658 

Donasi 177.212.813 227.212.813 233.212.813 

Cadangan Resiko 876.827.809 348.029.931 565.185.543 

Cadangan Bhakti Anggota 428.585.424 511.725.278 989.910.764 

Cadangan Khusus 151.975.396 979.492.369 1.248.484.144 

Cadangan  Koperasi 152.293.317 508.547.188 618.247.854 

Jumlah Rp 10.465.898.750 Rp 14.203.914.267 Rp 18.006.171.430 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Struktur modal sendiri dari Kopwan SU “Setia Budi Wanita” terdiri dari 

beberapa aspek, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana gedung, donasi, 

cadangan resiko, cadangan bhakti anggota, cadangan khusus, cadangan koperasi. 

Modal sendiri Kopwan SU “Setia Budi Wanita” pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 

10.465.898.750 meningkat pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 14.203.914.267 dan 

mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 18.006.171.430 pada tahun 2012. Kenaikan 

tersebut sebagai akibat dari peningkatan seluruh aspek penyusun modal sendiri 

selain dana gedung yang tidak berubah.  

4.1.7. SHU 
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Menurut Undang-undang Dasar 1945 No. 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan 

kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU yang 

dibagikan kepada anggota didasarkan atas partisipasi anggota kepada koperasi. 

Semakin banyak partisipasi anggota kepada koperasi, maka semakin banyak pula 

SHU yang diterima anggota, sehingga anggota aktif akan memperoleh SHU yang 

lebih besar dibandingkan dengan anggota pasif. 

4.2. Hasil Penelitian 

Berdasarkan laporan keuangan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi 

Wanita Jawa Timur (lampiran 2), berikut adalah perhitungan setiap rasio dalam 

ketujuh aspek penilaian kinerja yang didasarkan pada Peraturan Menteri 

No.14/PER/M.KUKM/XII/2009. 

 

  

4.2.1. Aspek Permodalan 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset  

Rasio modal sendiri terhadap total asset merupakan rasio yang 

membandingkan antara modal sendiri dengan total asset yang dimiliki. Dimana jika 

nilai yang dihasilkan besar, hal tersebut mengindikasikan bahwa koperasi memiliki 

kemampuan yang cukup bagus dalam mendanai asset-asetnya. 

Rasio modal sendiri terhadap total asset =
Modal Sendiri

Total Asset
× 100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

Tahun Modal Sendiri Total Aset Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 10.465.898.750 Rp 26.809.368.003 39,03% 50 6 3,00 

2011 Rp 14.203.914.267 Rp 39.753.641.158 35,72% 50 6 3,00 

2012 Rp 18.006.171.430 Rp 44.197.511.036 40,74% 100 6 6,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa terdapat 

fluktuasi rasio modal sendiri terhadap total aset dari tahun 2010-2012. Hal ini 

disebabkan oleh adanya perkembangan modal sendiri dan total aset. Meskipun 

jumlah modal sendiri dan total asset sama-sama meningkat, namun yang 

membedakan adalah presentase kenaikannya. Untuk modal sendiri pada tahun 2010 

adalah sebesar Rp 10.465.898.750, sedangkan tahun 2011 berjumlah Rp 

14.203.914.267,00 dan berkembang pada tahun 2012 menjadi Rp 

18.006.171.430,00. Dan untuk total aset, pada tahun 2010 adalah Rp 

26.809.368.003, sedangkan pada tahun 2011 berjumlah Rp 39.753.641.158,00 dan 

berkembang pada tahun 2012 menjadi Rp Rp 44.197.511.036,00. 

 

 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko merupakan  

rasio yang membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang 

berisiko.  

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko =

Modal Sendiri

Pinjaman diberikan yang beresiko
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap  
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Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Tahun Modal Sendiri Pinjaman Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 10.465.898.750 Rp 20.424.992.774 51,24% 60 6 3,6 

2011 Rp 14.203.914.267 Rp 28.731.444.162 49,43% 50 6 3,0 

2012 Rp 18.006.171.430 Rp 34.157.229.081 52,71% 60 6 3,6 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa nilai rasio 

modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko mengalami fluktuasi. 

Meskipun modal sendiri dan pinjaman sama-sama mengalami kenaikan, namun 

presentase kenaikannya tidaklah sama sehingga menyebabkan naik turunnya rasio 

modal sendiri terhadap pinjaman. Jumlah pinjaman pada tahun 2010 adalah sebesar 

Rp 20.424.992.774, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp 28.731.444.162 (naik 

40,6%) dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi Rp 34.157.229.081 atau 

mengalami kenaikan 18,8%. Sedangkan modal sendiri pada tahun 2010 adalah 

sebesar Rp 10.465.898.750 (naik 35,7%), sedangkan pada tahun 2011 berjumlah 

Rp 14.203.914.267, dan mengalami kenaikan sebesar 26,7% atau berjumlah Rp 

18.006.171.430 pada tahun 2012. 

 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio kecukupan modal sendiri merupakan rasio yang membandingkan 

antara modal tertimbang dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko). 

Dimana masing-masing komponen dari ATMR dan modal tertimbang akan 

dikalikan dengan bobot pengakuan risiko. 

Rasio kecukupan modal sendiri =
Modal Tertimbang

ATMR
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.6. Perhitungan Modal Tertimbang 
No Komponen Modal  2010 2011 2012 

Modal Tertimbang Modal Tertimbang Modal Tertimbang 
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I Modal Sendiri  

 Modal Agg. 

 Simpanan Pokok 547.994.803 565.977.877 605.545.825 

 Simpanan Wajib 6.559.545.530  9.486.465.153 12.169.120.829 

 Dana Gedung 1.576.463.658  1.576.463.658 1.576.463.658 

 Donasi 177.212.813  227.212.813  233.212.813 

 Cadangan Resiko 151.975.396  348.029.931  565.185.543 

 Cadangan Bhakti 

Anggota 

152.293.317  511.725.278  989.910.764 

 Cadangan Khusus 876.827.809 979.492.369 1.248.484.144 

 Cadangan  Koperasi 423.585.424  508.547.188  618.247.854 

II Kewajiban  

 Hutang usaha 80.657.767 250.205.991 175.836.218 

 Hutang pihak ke 3 2.286.956.516 3.991.578.730 2.708.518.448 

 Hutang pajak 37.540.013 43.493.461 60.892.520 

 Hutang bunga 236.817.673 257.202.413 291.926.085 

 Dana pembagian SHU 400.980.650 530.285.841 638.693.814 

 Simpanan anggota 10.748.654.329 13.339.547.350 15.121.313.255 

 Bina sejahtera 144.505.100 180.069.725 193.739.975 

 Titipan anggota 706.974.064 766.688.969 971.212.526 

 Beban  45.187.958 55.937.958 32.863.511 

 Hutang jangka panjang 1.655.195.183 6.134.716.454 5.996.343.253 

Modal Tertimbang Rp 26.809.368.003 Rp 39.753.641.158 Rp 44.197.511.036 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas Kopwan SU 

Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

 

 

Tabel 4.7. Perhitungan ATMR 
No Komponen Modal  2010 2011 2012 

Modal Tertimbang Modal Tertimbang Modal Tertimbang 

1 Kas dan setara 3.986.952.922 6.063.867.779 3.638.521.473 

2 Simpanan puskowanjati 224.767 224.767 833.526 

3 Piutang usaha 20.424.992.774 28.731.444.162 34.157.229.081 

4 Persediaan barang 486.405.207 809.700.556 751.300.108 

5 Uang muka 76.550.750 157.841.850 632.729.332 

6 Penyertaan  361.155.597 407.155.597 446.278.597 

7 Asset tetap 1.473.085.986 3.583.406.447 3.447.180.804 

8 Aset lain-lain 0 0 561.719.057,5 

ATMR Rp 26.809.368.003 Rp 39.753.641.158 Rp 43.635.791.978 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Tahun Modal Tertimbang ATMR Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 
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2010 Rp 26.809.368.003 Rp 26.809.368.003 100% 100 3 3,00 

2011 Rp 39.753.641.158 Rp 39.753.641.158 100% 100 3 3,00 

2012 Rp 44.197.511.036 Rp 43.635.791.978 98,72% 100 3 3,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.10. dapat diketahui bahwa rasio 

kecukupan modal sendiri dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan. 

Yaitu dari 100% pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 98,72% pada tahun 2012. 

Walaupun mengalami penurunan, tetapi pada dasarnya prosentase dari setiap tahun 

tersebut sangat bagus. Hal ini dikarenakan untuk menjadi koperasi yang sehat rasio 

kecukupan modal koperasi harus mencapai angka 8% ke atas. Sedangkan dalam 

tiga tahun terakhir ini, angka prosentase lebih kurang 100%. 

4.2.2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pijaman 

Diberikan 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan 

merupakan rasio yang membandingkan antara pinjaman yang diberikan kepada 

anggota dengan pinjaman yang telah diberikan. 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan 

= 
Volume Pinjaman pada Anggota

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.9. Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap 

Volume Pinjaman Diberikan 

Tahun Pinjaman pada Ang. Pinjaman Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 20.424.992.774 Rp 20.424.992.774 100% 100 10 10,00 

2011 Rp 26.652.544.162 Rp 28.731.444.162 92,76% 100 10 10,00 

2012 Rp 34.157.229.081 Rp 34.157.229.081 100% 100 10 10,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 
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Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.11. dapat dilihat rasio pinjaman pada 

anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan tahun 2010 adalah 100% dan 

turun pada tahun 2011 menjadi sebesar 92,76%, lalu pada tahun 2012 naik lagi 

menjadi sebesar 100%. Terjadi penurunan dan kenaikan rasio sebesar 7,24%. Hal  

tersebut karena pada tahun 2011 Kopwan SU “Setia Budi Wanita” masih 

memberikan pinjaman kepada koperasi lain, sedangkan pada tahun 2010 dan 2012 

pinjaman hanya diberikan kepada anggota.  

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Volume Pinjaman 

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman adalah rasio 

yang membandingkan antara pinjaman diberikan yang bermasalah dan berisiko 

dengan volume pinjaman. Pinjaman bermasalah dibagi menjadi tiga bagian. 

Pertama adalah Pinjaman Kurang Lancar (PKL), kedua adalah Pinjaman yang 

Diragukan (PDB) dan yang ketiga adalah Pinjmana Macet (Pm). 

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman = 

(50% x PKL)+ (75% x PDR)+ (100% x Pm)

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.10. Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap 

Volume Pinjaman 

Tahun PKL PDR Pm Pinjaman Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 0 0 0 Rp 20.424.992.774 0% 100 5 5.00 

2011 0 0 0 Rp 28.731.444.162 0% 100 5 5,00 

2012 0 0 0 Rp 34.157.229.081 0% 100 5 5,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.12. terlihat bahwa Kopwan SU Setia 

Budi Wanita selama tahun 2010 - 2012 tidak memiliki pinjaman bermasalah. Hal 

ini disebabkan disebabkan karena Kopwan SU Setia Budi Wanita menerapkan 



 

81 

 

sistem tanggung renteng. Sistem tersebut mengelompokkan anggota dalam 

kelompok, dan menuntut tanggung jawab penuh anggota pada kelompok tersebut 

termasuk dalam hal pinjaman. Bila ada anggota dalam kelompok belum bisa 

mengangsur cicilan, anggota lain harus menanggung angsuran cicilan tersebut. 

Dengan begitu, angsuran pinjaman anggota tidak akan ada yang telat. Selain itu, 

Kopwan SU Setia Budi Wanita juga mengasuransikan pinjaman, sehingga apabila 

terjadi pinjaman yang macet misalkan karena anggota tersebut meninggal, maka 

pinjaman tersebut diganti oleh pihak asuransi. 

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah rasio yang 

membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman yang bermasalah.  

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah = 
Cadangan Resiko

Pinjaman Bermasalah
×  100% 

 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

 

 

 

Tabel 4.11. Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman 

Bermasalah 

Tahun Cadangan Risiko Pinjaman Bermasalah Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 151.975.396 0 ~ 100 5 5,00 

2011 Rp 348.029.931 0 ~ 100 5 5,00 

2012 Rp 565.185.543 0 ~ 100 5 5,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.13. terlihat bahwa tidak terjadi 

pinjaman bermasalah pada tahun 2010-2012. Karena itulah penulis memberikan 

nilai 100, karena pada prinsipnya semakin sedikit pinjaman bermasalah maka 

semakin bagus. 
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d. Rasio Pinjaman Beresiko Terhadap Volume Pinjaman 

Rasio pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman adalah rasio yang 

membandingkan antara besarnya pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman. 

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah = 

Pinjaman Beresiko

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.12. Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko Terhadap Volume 

Pinjaman 

Tahun Pinjaman Beresiko Volume Pinjaman Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 0 Rp 20.424.992.774 0% 100 5 5,00 

2011 Rp 0 Rp 28.731.444.162 0% 100 5 5,00 

2012 Rp 0 Rp 34.157.229.081 0% 100 5 5,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.14. dapat diketahui bahwa rasio 

pinjaman beresiko terhadap volume pinjaman dari tahun 2010 sampai tahun 2012 

mengalami fluktuasi. Yaitu dari 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya pinjaman 

beresiko pada Kopwan SU Setia Budi Wanita. Tidak adanya pinjaman beresiko 

dikarenakan Kopwan SU Setia Budi Wanita mengadopsi sistem tanggung renteng 

yang secara teori memungkinkan pengembalian kredit maksimal. Selain itu, setiap 

kredit juga diasuransikan oleh pihak koperasi. 

4.2.3. Aspek Manajemen 

Penilain aspek manajemen Kopwan SU “Setia Budi Wanita” meliputi lima 

komponen sebagai berikut : 

a. Manajemen Umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen Permodalan 

d. Manajemen Aktiva 
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e. Manajemen Likuiditas 

Untuk melakukan penilaian pada lima komponen tesebut didasarkan pada 

hasil jawaban pertanyaan, adapun daftar pertanyaan serta jawaban sudah terlampir. 

Dan berikut hasil penilaian dari komponen-komponen Manejemen : 

a. Manajemen Umum 

Dari hasil penilaian atas jawaban pertanyaan dari aspek manajemen umum, 

diperoleh 11 jawaban “ya” dari 12 pertanyaan yang diajukan. Dengan bobot 3 atau 

0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”. Sehingga dari aspek manajemen 

umum mendapatkan skor 2,75. 

b. Kelembagaan 

Dari hasil penilaian atas jawaban pertanyaan dari aspek kelembagaan, diperoleh 6 

jawaban “ya” dari 6 pertanyaan yang diajukan. Dengan bobot 3 atau 0,5 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”. Sehingga dari aspek kelembagaan mendapatkan 

skor 3,00. 

 

c. Manajemen Permodalan  

Dari hasil penilaian atas jawaban pertanyaan dari aspek manajemen permodalan, 

diperoleh 5 jawaban “ya” dari 5 pertanyaan yang diajukan. Dengan bobot 3 atau  

0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”. Sehingga dari aspek manajemen 

permodalan mendapatkan skor 3,00. 

d. Manajemen Aktiva 

Dari hasil penilaian atas jawaban pertanyaan dari aspek manajemen aktiva, 

diperoleh 9 jawaban “ya” dari 10 pertanyaan yang diajukan. Dengan bobot 3 atau 
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0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”. Sehingga dari aspek manajemen 

permodalan mendapatkan skor 2,70. 

e. Manajemen Likuiditas 

Dari hasil penilaian atas jawaban pertanyaan dari aspek manajemen likuiditas, 

diperoleh 5 jawaban “ya” dari 5 pertanyaan yang diajukan. Dengan bobot 3 atau 0,6 

nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”. Sehingga dari aspek manajemen 

permodalan mendapatkan skor 3,00. 

Sehingga dari hasil tersebut dapat dibuat rekapitulasi sebagai berikut : 

Tabel 4.13. Perhitungan Aspek Manajemen 

No. Aspek Manajemen Skor 

 2010 2011 2012 

1 Manajemen Umum 2.75 2.75 2.75 

2 Kelembagaan 3.00 3.00 3.00 

3 Manajemen Permodalan 3.00 3.00 3.00 

4 Manajemen Aktiva 2.70 2.70 2.70 

5 Manajemen Likuiditas 3.00 3.00 3.00 

Jumlah  14,45 14,45 14,45 

Sumber : kuesioner tentang aspek manajemen Koperasi Wanita 

Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur 

 

 

 

 

 

4.2.4. Aspek Efisiensi 

a.      Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto 

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto adalah rasio 

yang membandingkan antara biaya operasional pelayanan dengan partisipasi bruto.  

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto = 

 
Beban Operasi Anggota

Partisipasi Bruto
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.14. Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota  terhadap Partisipasi 

Bruto 
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Tahun Beban Operasi 

Anggota 

Partisipasi Bruto Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 5.011.044.107 Rp 13.114.105.796 38,21% 100 4 4,00 

2011 Rp 6.337.453.396 Rp 16.244.467.869 39,01% 100 4 4,00 

2012 Rp 7.079.029.704 Rp 18.524.079.368 38,21% 100 4 4,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.16. terlihat bahwa sempat terjadi 

kenaikan rasio pada tahun 2011,dari 38,21% pada tahun 2010 menjadi 39,01% pada 

tahun 2011 dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi 38,21%. Naik turunnya 

rasio terjadi karena perbedaan persentase kenaikan Biaya operasional dan 

partisipasi bruto dari tahun ke tahun.  

b.     Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah rasio yang membandingkan 

antara beban usaha dengan SHU kotor yang dimiliki koperasi.  

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor =
Beban Usaha

SHU Kotor
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

 

Tabel 4.15. Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

Tahun Beban Usaha SHU Kotor Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 5.011.044.107 Rp 5.243.081.480 95% 25 4 1,00 

2011 Rp 6.386.925.185 Rp 6.725.273.204 94% 25 4 1,00 

2012 Rp 7.079.029.704 Rp 7.536.003.413 93% 25 4 1,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012  

Berdasarkan Tabel 4.17. dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan beban usaha 

dan jumlah SHU kotor setiap tahunnya. Beban usaha pada tahun 2010 adalah 

sebesar Rp 5.011.044.107, mengalami kenaikan menjadi Rp 6.386.925.185 pada 

tahun 2011, dan kembali mengalami kenaikan lagi pada tahun 2012 menjadi Rp 

7.079.029.704. Sedangkan SHU kotor pada tahun 2010 adalah Rp 5.243.081.480, 
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mengalami kenaikan menjadi Rp 6.725.273.204 pada tahun 2011, dan pada tahun 

2012 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 7.536.003.413. 

c.      Rasio Efisiensi Pelayanan 

Rasio efisiensi pelayanan adalah rasio yang membandingkan antara biaya 

gaji dan honorarium karyawan terhadap volume pinjaman. Jika rasio yang 

dihasilkan kecil mengindikasikan bahwa biaya gaji dan honorarium karyawan yang 

dikeluarkan juga kecil jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang ada. 

Rasio efisiensi pelayanan = 

Biaya Gaji dan Honorarium Karyawan

Volume Pinjaman
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.16. Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan 

Tahun Biaya Gaji Volume Pinjaman Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 649.975.789 Rp 20.424.992.774 3,18% 100 2 2,00 

2011 Rp 746.906.446  Rp 28.731.444.162 2,59% 100 2 2,00 

2012 Rp 880.215.904 Rp 34.157.229.081 2,57% 100 2 2,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.18. terlihat bahwa biaya gaji 

yang dikeluarkan adalah Rp 649.975.789 pada tahun 2010, mengalami kenaikan 

menjadi Rp 746.906.446 pada 2011 dan Rp 880.215.904 pada 2012, biaya gaji yang 

cukup besar tersebut sebagai bentuk profesionalitas pengelolaan koperasi. Kopwan 

SU Setia Budi Wanita Jawa Timur dikelola secara profesional dengan karyawan 

yang kompeten, untuk itu Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur dengan 

senang membayar gaji para karyawan minimal sesuai dengan UMR kota Malang. 

Meskipun besaran gaji yang dikeluarkan cukup besar, namun efisiensi 

pelayanannya tergolong baik. 

4.2.5. Aspek Likuiditas 
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a.     Rasio Kas 

Rasio kas adalah rasio yang membandingkan antara jumlah kas dan bank 

terhadap kewajiban lancar. Jika kas dan bank lebih besar daripada kewajiban lancar 

berarti kewajiban lancar dapat segera dipenuhi. 

 Rasio kas = 
Kas+Bank

Kewajiban Lancar
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.17. Perhitungan Rasio Kas 

Tahun Kas + Bank Kewajiban Lancar Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 3.986.952.922 Rp 14.688.274.070 27,14% 25 10 2,5 

2011 Rp 6.063.867.779 Rp 19.415.010.114 31,23% 25 10 2,5 

2012 Rp 3.638.521.473 Rp 20.194.996.353 18,02% 50 10 5 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.19. terlihat bahwa jumlah kas+bank 

yang dimiliki oleh Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur pada tiap tahunnya 

lebih rendah daripada kewajiban lancarnya. Pada tahun 2010 koperasi memiliki kas 

sebesar Rp 3.986.952.922, sedangkan pada tahun 2011 memiliki kas sebesar Rp 

6.063.867.779, dan pada tahun 2012 kas yang dimiliki koperasi sebesar Rp 

3.638.521.473. Sedangkan jumlah kewajiban lancar berturut dari tahun 2010-2012 

adalah: Rp 14.688.274.070, Rp 19.415.010.114, Rp 20.194.996.353 

b.      Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah rasio 

yang membandingkan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana yang 

diterima. Jika dana yang diterima lebih besar daripada jumlah pinjaman, maka 

koperasi memiliki kemudahan dalam memberikan pinjaman. 

Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima = 
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Pinjaman Diberikan

Dana yang Diterima
×  100% 

Keterangan :  

Dana yang Diterima = simpanan , modal sumbangan 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.18. Perhitungan Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang 

Diterima 

Tahun Pinjaman Diberikan Dana yang Diterima Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 20.424.992.774 Rp 10.465.898.750 195,1% 100 5 5 

2011 Rp 28.731.444.162 Rp 14.203.914.267 202,2% 100 5 5 

2012 Rp 34.157.229.081 Rp 18.006.171.430 189,6% 100 5 5 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.20. dapat kita lihat terjadi kenaikan 

rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima sebesar 7,1% dari tahun 2010 

ke tahun 2011 dan kembali turun 12,6% pada tahun 2012. Meskipun volume 

pinjaman dan dana yang diterima sama-sama meningkat, namun persentase 

peningkatan volume pinjaman tidaklah sama dengan persentase peningkatan dana 

yang diterima sehingga menyebabkan perubahan rasio volume pinjaman terhadap 

dana yang diterima. Jumlah perhitungan yang diperoleh yaitu pada tahun 2010 

sebesar 195,1%,  tahun 2011 meningkat menjadi 202,2% dan mengalami penurunan 

lagi menjadi 189,6% pada tahun 2012. 

4.2.6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

a.     Rasio Rentabilitas Aset 

Rasio rentabilitas asset adalah rasio yang membandingkan SHU sebelum 

pajak terhadap total asset yang dimiliki. Dengan adanya rasio ini, dapat diketahui 

seberapa besar SHU yang dihasilkan dari sejumlah asset yang dimiliki. Rasio ini 

menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasi sehari-hari 

dengan sejumlah asset yang dimiliki. 
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Rasio rentabilitas asset =  
SHU Sebelum Bunga dan Pajak

Total Asset
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.19. Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset 

Tahun SHU sebelum Bunga 

dan Pajak 

Total Aset Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 319.329.808 Rp 26.809.368.003 1,19% 25 3 0,75 

2011 Rp 383.299.339 Rp 39.753.641.158 0,96% 25 3 0,75 

2012 Rp 486.505.189 Rp 44.197.511.036 1,10% 25 3 0,75 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.21. terlihat bahwa terjadi fluktuasi 

rasio rentabilitas aset. Yaitu dari tahun 2010 sebesar 1,19% mengalami penurunan 

pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,96% dan mengalami kenaikan lagi menjadi 

1,10% pada tahun 2012. Penyebab penurunan tersebut adalah persentase keanaikan 

SHU sebelum pajak yang lebih kecil dari persentase kenaikan total asset, sedangkan 

penyebab kenaikan tersebut adalah persentase keanaikan SHU sebelum pajak yang 

lebih besar dari persentase kenaikan total asset.  

 

b.     Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah rasio yang membandingkan antara 

SHU bagian anggota dengan modal sendiri. Rasio ini mengindikasikan seberapa 

besar SHU bagian anggota yang dihasilkan dari sejumlah modal sendiri yang 

dimiliki. 

 Rasio rentabilitas modal sendiri =  
SHU Bagian Anggota

Total Modal Sendiri
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.20. Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

Tahun SHU Anggota Modal Sendiri Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 143.698.413 Rp 10.465.898.750 1,37% 25 3 0,75 

2011 Rp 167.555.066 Rp 14.203.914.267 1,1% 25 3 0,75 
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2012 Rp 227.529.073 Rp 18.006.171.430 1,2% 25 3 0,75 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.22. dapat diketahui bahwa rasio 

rentabilitas modal sendiri dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan 

dan kenaikan. Yaitu dari 1,37% pada tahun 2010 lalu turun menjadi 1,1% pada 

tahun 2011 dan mengalami kenaikan lagi menjadi 1,2% pada tahun 2012. 

Penurunan tersebut sebagai dampak peningkatan persentase SHU anggota lebih 

kecil dari persentase kenaikan modal sendiri, sedangkan kenaikan tersebut sebagai 

dampak peningkatan persentase SHU anggota lebih besar daripada peningkatan 

persentase Modal sendiri. Walaupun perkembangan rasio mengalami penurunan 

dan peningkatan, namun secara umum rasio rentabilitas modal sendiri yang dimiliki 

Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur masih sangat kecil. Hal ini bisa dilihat 

dari kecilnya volume SHU bagian anggota jika dibandingkan dengan modal sendiri 

yang dimiliki. 

 

c.      Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah rasio yang membandingkan 

antara SHU kotor dengan beban usaha + beban perkoperasian. Jika nilai yang 

dihasilkan lebih dari 100% mengindikasikan bahwa SHU kotor lebih besar daripada 

beban usaha + beban perkoperasian. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang baik. 

Begitupun sebaliknya. 

Rasio kemandirian operasional pelayanan = 

 
SHU Kotor

Beban Usaha dan Beban Perkoperasian
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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Tabel 4.21. Perhitungan Rasio Kemandirian Operasioanal Pelayanan 

Tahun SHU Kotor Beban 

Usaha+Perkoprasian 

Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 5.243.081.480 Rp 5.011.044.107 104,6% 100 4 4,00 

2011 Rp 6.725.273.204 Rp 6.337.453.396 106,1% 100 4 4,00 

2012 Rp 7.536.003.413 Rp 7.079.029.704 106,4% 100 4 4,00 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.23. dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan rasio kemandirian operasional pelayanan dari tahun ke tahun. 

Meskipun SHU kotor dan Beban Usaha sama-sama meningkat, namun persentase 

peningkatan SHU kotor sedikit lebih besar dari presentase peningkatan beban 

usaha, sehingga rasio kemandirian operasional pelayanan juga mengalamai 

peningkatan. SHU kotor pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 5.243.081.480, 

sedangkan pada tahun 2011 adalah Rp 6.725.273.204 naik menjadi Rp 

6.337.453.396 pada tahun 2012. Dan Beban Usaha dan Perkoperasian Rp 

5.011.044.107 pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 adalah Rp 

7.079.029.704 dan naik menjadi Rp 7.536.003.413 pada tahun 2012. 

4.2.7. Aspek Jatidiri Koperasi 

a.      Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani 

anggota, semakin tinggi/besar prosentasenya semakin baik kondisi koperasi 

tersebut. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai 

imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi 

netto. 

Rasio partisipasi bruto = 
Partisipasi Bruto

Volume Pinjaman 
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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Tabel 4.22. Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto 

Tahun Partisipasi Bruto Volume Pinjaman Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 13.114.105.796 Rp 20.424.992.774 64,2% 75 7 5,25 

2011 Rp 16.244.467.869 Rp 28.731.444.162 52,30% 75 7 5,25 

2012 Rp 18.524.079.368 Rp 34.157.229.081 51,10% 75 7 5,25 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.24. dapat diketahui bahwa rasio 

partisipasi bruto pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan. Hal ini 

diakibatkan adanya peningkatan volume pinjaman dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2010 volume pinjaman sebesar Rp 20.424.992.774, sedangkan tahun 2011 

meningkat menjadi Rp 28.731.444.162 dan meningkat lagi pada tahun 2012 

menjadi Rp 34.157.229.081. Meskipun partisipasi bruto juga meningkat, tapi 

persentase peningkatan partisipasi bruto tidak sebesar presentase peningkatan 

volume pinjaman sehingga mengakibatkan nilai rasio partisipasi bruto menurun. 

Peningkatan partisipasi bruto yaitu dari Rp 13.114.105.796 pada tahun 2010 

menjadi Rp 16.244.467.869 pada tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi Rp 

18.524.079.368 pada tahun 2012. 

b.     Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah rasio yang mengukur 

kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat 

efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Semakin 

tinggi persentasinya maka semakin baik kondisi koperasi. PEA berasal dari 

penjumlahan SHU bagian anggota dengan MEPPP. Dimana MEPPP (Manfaat 

Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) merupakan manfaat yang bersifat 

ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan 

koperasi. 
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Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) = 

PEA

Simpanan Pokok + Simpanan Wajib
×  100% 

Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

Tabel 4.23. Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

Tahun PEA S. Pokok + S. Wajib Rasio  Nilai Bobot (%) Skor 

2010 Rp 850.672.477 Rp 7.107.540.333 11,96% 100 3 3,00 

2011 Rp 934.244.035 Rp 10.052.443.030 9,29% 75 3 2,25 

2012 Rp 1.198.741.907 Rp 12.774.676.654 9,38% 75 3 2,25 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan pengawas 

Kopwan SU Setia Budi Wanita  tahun buku 2011 dan 2012 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.25. dapat kita lihat bahwa terjadi 

penurunan pada tahun 2011 dari tahun 2010 yaitu pada tahun 2010 sebesar 11,96% 

turun menjadi 9,29% pada tahun 2011, selain itu ada sedikit kenaikan rasio promosi 

ekonomi anggota pada tahun 2011 ke 2012 dari 9,29% menjadi 9,38%. 

Meskipun nilai PEA terus mengalami kenaikan yaitu dari Rp 850.672.477 

pada tahun 2010 menjadi Rp 934.244.035 pada tahun 2011 dan naik lagi menjadi 

Rp 1.198.741.907 pada tahun 2012. Namun kenaikan tersebut juga dialami oleh 

jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari Rp 7.107.540.333 pada tahun 

2010 menjadi Rp 10.052.443.030 pada tahun 2011 dan naik lagi menjadi Rp 

12.774.676.654 pada tahun 2012. 

Tabel 4.24. Aspek-Aspek Penilaian Kesehatan Kopwan SU “Setia Budi 

Wanita” Jawa Timur tahun 2012 

No. Aspek Penilaian Skor 

2010 2011 2012 

1. Aspek Permodalan 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan 

yang Berisiko 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

 

3,00 

3,6 

 

3,00 

 

3,00 

3,00 

 

3,00 

 

6,00 

3,6 

 

3,00 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap 

Volume Pinjaman Diberikan 

 

10,00 

 

5,00 

 

10,00 

 

5,00 

 

10,00 

 

5,00 
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b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap 

Volume Pinjaman 

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman 

Bermasalah 

d. Rasio Pinjaman Beresiko terhadap Pinjaman 

Diberikan 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

3. Aspek Manajemen 

a. Manajemen Umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen Permodalan 

d. Manajemen Aktiva 

e. Manajemen Likuiditas 

 

2,75 

3,00 

3,00 

2,70 

3,00 

 

2,75 

3,00 

3,00 

2,70 

3,00 

 

2,75 

3,00 

3,00 

2,70 

3,00 

4. Aspek Efisiensi 

a. Rasio Operasional Anggota terhadap Partisipasi 

Bruto 

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 

c. Rasio Efisiensi Pelayanan 

 

4,00 

 

1,00 

2,00 

 

4,00 

 

1,00 

2,00 

 

4,00 

 

1,00 

2,00 

5. Aspek Likuiditas 

a. Rasio Kas 

b. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang 

Diterima 

 

2,5 

5,00 

 

2,5 

5,00 

 

5,00 

5,00 

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rasio Rentabilitas Aset 

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

 

0,75 

0,75 

4,00 

 

0,75 

0,75 

4,00 

 

0,75 

0,75 

4,00 

7. Aspek Jatidiri Koperasi 

a. Rasio Partisipasi Bruto 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

 

5,25 

3,00 

 

5,25 

2,25 

 

5,25 

2,25 

 Jumlah 77,3 75,95 82,05 

4.3. Pembahasan 

Dari hasil penelitian diatas, dengan berpedoman pada penetapan predikat 

tingkat kesehatan koperasi pada tabel dibawah ini, maka dapa diambil kesimpulan 

bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 kesehatan Kopwan SU Setia Budi 

Wanita Jawa Timur mendapat predikat “CUKUP SEHAT” 

Tabel 4.25. Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi 

Skor Predikat 

80 < x ≤ 100 

60 < x ≤ 80 

40 < x ≤ 60 

20 < x ≤ 40 

≤ 20 

SEHAT 

CUKUP SEHAT 

KURANG SEHAT 

TIDAK SEHAT 

SANGAT TIDAK SEHAT 
Sumber: SK M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 
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4.3.1. Aspek Permodalan 

Pada aspek permodalan, Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

mempunyai kondisi sudah cukup bagus, terutama pada rasio rasio kecukupan modal 

sendiri, yang mana dalam tiga tahun berturut-turut rasio tersebut mampu 

memperoleh skor maksimal. Hal ini menunjukan bahwa rasio yang mengukur aspek 

permodalan (terutama rasio kecukupan modal sendiri) sangat baik. 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

Pada tahun 2010, nilai dari rasio modal sendiri terhadap total asset sebesar 

39,03% dan sempat turun menjadi 35,72% pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 

2012 rasio modal sendiri terhadap total asset meningkat lagi menjadi 40,74%. Jika 

dilihat dari standar nilai kesehatan, kondisi pada tahun 2010 dan 2011 adalah cukup 

baik, sedangkan pada tahun 2012 sangat baik. Hal ini dikarenakan, suatu koperasi 

dikatakan memiliki kondisi yang bagus jika nilai rasio modal sendiri terhadap total 

asset bisa mencapai angka 40% - 60%. Sedangkan kondisi kinerja Kopwan SU Setia 

Budi Wanita Jawa Timur justru memperoleh persentase yang masuk kriteria sangat 

baik hanyalah pada tahun 2012. Sehingga skor yang didapat adalah skor maksimal 

yaitu 6.00 untuk tahun 2012 dan skor 3,00 untuk tahun 2010 dan 2011. 

Modal Sendiri Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur pada tahun 2010 

berjumlah Rp 10.465.898.750, meningkat menjadi Rp 14.203.914.267 pada tahun 

2011 dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi Rp 18.006.171.430.  Kenaikan 

tersebut sebagai akibat dari peningkatan seluruh aspek penyusun modal sendiri 

selain dana gedung yang tidak berubah. Aspek-aspek tersebut yang mengalami 

peningkatan adalah simpanan pokok dari Rp 547.994.803 pada tahun 2010 

meningkat menjadi Rp 565.977.877 pada tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 
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Rp 605.545.825 pada tahun 2012. Simpanan wajib dari Rp 6.559.545.530 pada 

tahun 2010 meningkat menjadi Rp 9.486.465.153 pada tahun 2011 dan meningkat 

lagi menjadi Rp 12.169.120.829pada tahun 2012. Donasi pada tahun 2010 sebesar 

Rp 177.212.813 meningkat menjadi Rp 227.212.813 pada tahun 2011 dan 

meningkat lagi menjadi Rp 233.212.813 pada tahun 2012. Cadangan resiko dari Rp 

151.975.396 meningkat menjadi Rp 348.029.931 pada tahun 2011 dan meningkat 

lagi menjadi Rp 565.185.543 pada tahun 2012. Cadangan Bhakti Anggota pada 

tahun 2010 sebesar Rp 152.293.317 meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp 

511.725.278 dan meningkat lagi menjadi Rp 989.910.764 pada tahun 2012. 

Cadangan Khusus pada tahun 2010 sebesar Rp 876.827.809 meningkat menjadi Rp 

979.492.369 pada tahun 2011, dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi Rp 

1.248.484.144. Dan terakhir yang mempengaruhi perubahan modal sendiri adalah 

peningkatan Cadangan  Koperasi, yaitu dari Rp 423.585.424 pada tahun 2010 

meningkat menjadi Rp 508.547.188 pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 

meningkat lagi menjadi Rp 618.247.854.  

Selain peningkatan modal sendiri, peningkatan total aset juga terjadi pada 

Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur dari tahun 2010 sampai tahun 2012. 

Peningkatan total aset ini tidak terlepas dari meningkatnya struktur penyusun total 

aset. Diantaranya adalah piutang usaha, piutang usaha yang dimiliki Kopwan SU 

Setia Budi Wanita Jawa Timur sebesar Rp 20.424.992.774 pada tahun 2010, 

meningkat menjadi Rp 28.731.444.162 pada tahun 2011, kemudian meningkat lagi 

menjadi Rp 34.157.229.081 pada tahun 2012. Peningkatan piutang usaha tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan asset lancar koperasi. Aset lancar 

koperasi yang pada tahun 2010 sebesar Rp 24.975.126.420, meningkat menjadi Rp 
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35.763.079.114 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 39.180.613.520 

pada tahun 2012. Selain itu, asset tidak lancar Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa 

Timur juga mengalami peningkatan, dari Rp 1.834.241.583 pada tahun 2010 

menjadi Rp 39.753.641.158 pada 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 

44.197.511.036 pada tahun 2012. Asset tidak lancar ini mengalami peningkatan 

pada penyertaan dan adanya asset lain-lain yang pada tahun 2010 dan 2011 tidak 

terdapat asset lai-lain. 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada 

Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur menunjukkan hasil yang sedang, 

meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan peningkatan 

rasio dari tahun 2011 ke tahun 2012. Dengan persentase masing-masing untuk 

tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah 51,24%, 49,43% dan 52,71%. Dengan begitu 

skor yang didapat untuk tahun 2010 adalah 3,6, sedangkan untuk tahun 2011 adalah 

3,00, dan untuk tahun 2012 adalah 3,6 dari skor maksimal 6,00. 

Volume Modal Sendiri Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

berjumlah Rp 10.465.898.750 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 

14.203.914.267 pada tahun 2011, dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi Rp 

18.006.171.430.  Kenaikan tersebut sebagai akibat dari peningkatan seluruh aspek 

penyusun modal sendiri selain dana gedung yang tidak berubah. Aspek-aspek 

tersebut yang mengalami peningkatan adalah simpanan pokok dari Rp 547.994.803 

pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 565.977.877 pada tahun 2011, dan 

meningkat lagi menjadi Rp 605.545.825 pada tahun 2012. Simpanan wajib dari Rp 

6.559.545.530 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 9.486.465.153 pada tahun 
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2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 12.169.120.829 pada tahun 2012. Donasi 

sebesar Rp 177.212.813 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 227.212.813 pada 

tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 233.212.813 pada tahun 2012. 

Cadangan resiko sebesar Rp 151.975.396 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 

348.029.931 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 565.185.543 pada 

tahun 2012. Cadangan Bhakti Anggota pada tahun 2010 sebesar Rp 152.293.317, 

meningkat menjadi Rp 511.725.278 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi 

Rp 989.910.764 pada tahun 2012. Cadangan Khusus pada tahun 2010 sebesar Rp 

876.827.809, meningkat menjadi Rp 979.492.369 pada tahun 2011, dan meningkat 

lagi pada tahun 2012 menjadi Rp 1.248.484.144. Dan terakhir yang mempengaruhi 

perubahan modal sendiri adalah peningkatan Cadangan  Koperasi, yaitu dari Rp 

423.585.424 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 508.547.188 pada tahun 

2011, dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp 618.247.854.  

Selanjutnya volume pinjaman yang diberikan pada anggota juga mengalami 

peningkatan, dari Rp 20.424.992.774 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 

28.731.444.162 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 34.157.229.081 

pada tahun 2012. Peningkatan ini merupakan dampak semakin banyaknya anggota 

koperasi, sehingga berdampak pada banyaknya anggota koperasi yang mengambil 

pinjaman. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kemudahan dalam hal melakukan 

pinjaman serta bunga atas pinjaman yang lebih kecil dibanding bunga atas pinjaman 

di tempat lain.  

Secara keseluruhan, kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur pada 

rasio ini tidak terlalu bagus. Hal ini dikarenakan rasio yang didapatkan pada tahun 

2010 sampai tahun 2012 rata-rata sebesar 51%. Sedangkan koperasi dikatakan 
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memiliki kondisi yang bagus ketika rasio yang didapatkan mencapai angka 100%. 

Semakin mendekati angka 100% mengindikasikan kondisi yang semakin baik. 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Pada rasio kecukupan modal sendiri, memperlihatkan kondisi yang sangat 

baik. Hal ini dikarenakan nilai rasio pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 100%. Dan 

pada tahun 2012 mengalami penurunan sedikit menjadi sebesar 98,72%. Dikatakan 

menunjukkan kondisi yang sangat bagus karena nilai rasio yang didapatkan pada 

dua tahun tersebut berkisar pada angka 100%. Padahal, untuk menjadikan kondisi 

yang bagus pada rasio ini hanya diperlukan nilai rasio paling sedikit 8%. Sedangkan 

kondisi di Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur dalam tahun 2010 dan 2011 

memiliki modal tertimbang yang sama besar dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR), sedangkan pada tahun 2012 selisih sedikit, sehingga 

mengakibatkan nilai rasio 100% pada tahun 2010 dan 2011 dan 98,72% pada tahun 

2011. Untuk itu, skor yang didapat pada tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah skor 

maksimal, yaitu 3,00. 

 Peningkatan modal tertimbang dari Rp 26.809.368.003 pada tahun 2010, 

meningkat menjadi Rp 39.753.641.158 pada tahun 2011, dan meningkat lagi 

menjadi Rp 44.197.511.036 pada tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa peningkatan struktur yang menyusun modal tertimbang. Diantaranya 

adalah Simpanan Pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan koperasi, cadangan 

khusus, cadangan resiko dan cadangan bhakti anggota. Hal tersebut terkait dengan 

hasil Rapat Aggota Tahunan yang memutuskan untuk meningkatkan volume modal 

sendiri yang kemudian menjadi modal tertimbang. 
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Sedangkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) juga mengalami 

peningkatan dari Rp 26.809.368.003 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 

39.753.641.158 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 43.635.791.978 

pada 2012. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan beberapa struktur penyusun aktiva. 

Beberapa struktur penyusun aktiva yang mengalami peningkatan yaitu, kas dan 

setara kas pada tahun 2010 sebesar Rp 3.986.952.922, meningkat menjadi Rp 

6.063.867.779 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 3.638.521.473. 

Simpanan puskowanjati dari Rp 224.767 pada tahun 2010 dan 2011, menjadi Rp 

833.526 pada tahun 2012. Piutang usaha dari Rp 20.424.992.774 pada tahun 2010, 

meningkat menjadi Rp 28.731.444.162 pada tahun 2011, dan meningkat lagi 

menjadi Rp 34.157.229.081 pada tahun 2012. Uang muka dari Rp 76.550.750 pada 

tahun 2010, meningkat menjadi Rp 157.841.850 pada tahun 2011, dan meningkat 

lagi menjadi Rp 632.729.332 pada tahun 2012. Penyertaan dari Rp 361.155.597 

pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 407.155.597 pada tahun 2011, dan 

meningkat lagi menjadi Rp 446.278.597 pada tahun 2012. Dan adanya asset lain-

lain pada tahun 2012 sebesar Rp 1.123.438.115. 

4.3.2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Untuk aspek kualitas aktiva produktif, secara keseluruhan Kopwan SU Setia 

Budi Wanita Jawa Timur mendapatkan skor yang maksimal. Sehingga hal tersebut 

mengindikasikan bahwa kondisi kualitas aktiva produktifnya sangat bagus. 

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pijaman 

Diberikan 

Untuk rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan, pada tahun 2011 memperoleh nilai 92,76%, sedangkan pada tahun 2010 
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dan 2012 memperoleh nilai maksimal, yaitu 100%. Nilai tersebut menunjukkan 

hasil yang sangat bagus. Hal ini dikarenakan nilai rasio volume pinjaman pada 

anggota terhadap volume pinjaman diberikan mengindikasikan kondisi yang bagus 

jika nilai yang dihasilkan bisa lebih dari atau sama dengan 75%. Sehingga skor yang 

didapat untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah skor maksimal 10,00. 

Volume pinjaman pada anggota Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 20.424.992.774 pada tahun 2010, meningkat 

menjadi Rp 26.652.544.162 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 

34.157.229.081 pada tahun 2012. Hal ini merupakan efek dari bertambahnya 

anggota dan mudahnya cara melakukan pinjaman serta bunga pinjaman yang 

ringan. Jumlah pinjaman memiliki besaran Rp 20.424.992.774 pada tahun 2010, 

meningkat menjadi Rp 28.731.444.162 pada tahun 2011, dan meningkat lagi 

menjadi Rp 34.157.229.081 pada tahun 2012. Perbedaan jumlah pinjaman pada 

anggota pada tahun 2011 dengan pinjaman pada tahun yang sama, dikarenakan 

pada tahun 2011 Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur masih memberikan 

pinjaman kepada selain anggota. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2012 semua 

pinjaman dialokasikan ke anggota sehingga rasio volume pinjaman pada anggota 

terhadap volume pinjaman yang diberikan mencapai 100%.  

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Volume Pinjaman 

Pada rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman 

menghasilkan nilai rasio yang sangat bagus. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 

menghasilkan rasio 0%. Ini mengindikasikan bahwa rasio risiko pinjaman 

bermasalah terhadap volume pinjaman sangat bagus. Karena semakin nilai rasio 

yang didapat mendekati angka nol, maka menunjukkan kondisi koperasi yang 
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semakin baik. Dengan hasil yang telah didapat tersebut, maka skor yang didapat 

pada tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah skor maksimal, yaitu 5,00. 

Jumlah pinjaman Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur adalah sebesar 

Rp 20.424.992.774 pada tahun 2010, meningkat menjadi 2011 sebesar Rp 

28.731.444.162 pada tahun 2011, dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi 

sebesar Rp 34.157.229.081. Sedangkan pinjaman bermasalah pada tahun 2010, 

2011 dan 2012 pada Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur tidak ada. Hal ini 

disebabkan oleh kebijakan Koperasi untuk mengasuransikan pinjaman anggotanya. 

Semua pinjaman dari anggota langsung diasuransikan oleh koperasi kepada pihak 

asuransi. Hal ini sesuai kesepakatan seluruh anggota pada saat Rapat Anggota 

Tahunan. Sehingga apabila terjadi suatu hal seperti meninggal, maka pinjaman 

tersebut diganti oleh asuransi. Selain itu juga karena sistem tanggung renteng yang 

mengharuskan anggota kelompok menanggung cicilan anggota lain bila tidak 

mampu membayar cicilan.  

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah 

Nilai rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada Kopwan SU 

Setia Budi Wanita Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2012 bernilai “tidak 

terhingga”. Hal ini dikarenakan penyebut pada pembagi bernilai ‘nol’. Pada tahun 

2010 sampai 2012, hasil rasio yang didapatkan menunjukkan angka yang tidak 

terhingga. Hal ini disebabkan pinjaman bermasalah yang digunakan sebagai 

pembagi dalam perhitungan bernilai ‘nol’ karena pada tahun-tahun tersebut tidak 

ditemukan pinjaman yang bermasalah. Dengan jumlah cadangan risiko sebesar Rp 

151.975.396 pada tahun 2010, Rp 348.029.931 pada tahun 2011, dan Rp 

565.185.543 pada 2012, maka hasil perhitungannya adalah ‘tidak terhingga’. 
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Karena hasilnya tidak terhingga maka untuk memberikan skor, peneliti 

menggunakan asumsi bahwa semakin kecil penyebut (pinjaman bermasalah) maka 

semakin besar pula hasil penilaian rasio. Karena nilai pinjaman bermasalah bernilai 

nol, yang mengindikasikan jumlah pinjaman yang sangat kecil dan menunjukkan 

kondisi yang sangat bagus, maka skor yang diberikan adalah skor maksimal, yaitu 

5.00.  

d. Rasio Pinjaman Beresiko Terhadap Volume Pinjaman 

Pada rasio ini, hasil penilaian yang didapat pada tahun 2010, 2011 dan 2012 

sebesar 0%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pada ketiga tahun tersebut 

kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur sangat bagus. Karena semakin 

kecil rasio yang didapat, maka mengindikasikan kondisi yang semakin baik. Dapat 

dikatakan memiliki kondisi yang bagus jika rasio yang didapat dari pinjaman 

beresiko terhadap volume pinjaman adalah kurang dari 21%. Sehingga, skor yang 

didapat pada kedua tahun tersebut dari rasio ini adalah skor maksimal, yaitu 5,00.  

4.3.3. Aspek Manajemen 

Untuk aspek manajemen, penilaian didasarkan atas hasil jawaban 

pertanyaan dari komponen manajemen secara keseluruhan. Dimana komposisi 

pertanyaan dan jawaban sudah terlampir. Pada aspek manajemen, penilaian 

jawaban langsung diarahkan pada tiga tahun yang bersangkutan. Karena hal-hal 

yang dipertanyakan sudah meliputi tahun 2010, 2011 dan 2012. Secara keseluruhan 

kondisi manajemen menunjukkan kondisi yang sehat. Terutama pada    

kelembagaan, manajemen permodalan dan manajemen likuiditas yang 

mendapatkan poin maksimal. Untuk manajemen umum dan manajeman aktiva 

poin yang didapat memang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan sesuai dengan 
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kebijakan Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur yang mana setiap 

pengambilan keputusan pengelola unit usaha baik yang bersifat operasional ataupun 

non operasional harus selalu berkoordinaasi dengan pengurus. Selain itu, USP 

Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur juga tidak memiliki kebijakan cadangan 

untuk menghapus pinjaman bermasalah.  

4.3.4. Aspek Efisiensi 

Secara umum, aspek efisiensi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

menunjukan nilai yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 

semua rasio yang memperoleh nilai maksimal. 

a.      Rasio Biaya Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto 

Partisipasi Bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi 

anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu 

sebelum dikurangi beban pokok. Dalam rasio biaya operasional pelayanan terhadap 

partisipasi bruto, pada tahun 2010 menjukkan rasio 38,21%, meningkat menjadi 

sebesar 39,01% pada bulan 2011, dan menurun lagi menjadi sebesar 38,21% pada 

tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang sangat bagus, karena rasio 

biaya operasional anggota terhadap partisipasi bruto dikatakan memiliki kondisi 

yang bagus ketika nilai yang dihasilkan kurang dari 70%. Sedangkan rasio yang 

dihasilkan sangat jauh dibawah angka 70%. Sehingga, skor yang diperoleh adalah 

skor maksimal, yaitu 4,00. 

Meskipun pada hasil tersebut terdapat kenaikan biaya operasional 

pelayanan, yaitu dari Rp 5.011.044.107 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 

6.337.453.396 pada tahun 2011, dan mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 

7.079.029.704 pada tahun 2012. Namun kenaikan tersebut diimbangi dengan 
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kenaikan partisipasi bruto yaitu sebesar Rp 13.114.105.796 pada tahun 2010, Rp 

16.244.467.869 pada tahun 2011, dan Rp 18.524.079.368 pada tahun 2012. 

Persentase kenaikan biaya operasional pelayanan lebih besar dari persentase 

kenaikan partisipasi bruto terjadi pada tahun 2010/2011 sehingga berpengaruh 

kepada kenaikan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. 

Begitu juga sebaliknya terjadi pada tahun 2011/2012 sehingga berpengaruh pada 

turunnya nilai rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. 

 

 

b.     Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 

Pada rasio beban usaha terhadap SHU kotor, menunjukan hasil yang belum 

bagus. Pada tahun 2010 menghasilkan rasio 95%, menurun menjadi 94% pada 

tahun 2011, dan kembali menurun pada tahun 2012 menjadi 93%. Dari hasil 

tersebut, mengindikasikan bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa 

Timur tidak bagus. Dikarenakan rasio beban usaha terhadap SHU kotor 

menunjukkan hasil yang jelek ketika rasio yang dihasilkan lebih dari 80%. 

Sehingga dengan kondisi tersebut, pada ketiga tahun skor yang didapatkan adalah 

skor maksimal 1,00. 

Dari ketiga tahun tersebut, kondisi tahun 2012 lebih bagus daripada tahun 

2010 dan 2011. Hal ini dikarenakan persentase tahun 2012 lebih kecil daripada 

tahun-tahun lain. Semakin kecil rasio, maka kondisi suatu koperasi akan semakin 

baik. 

Beban usaha pada tahun 2010-2012 secara berurutan adalah sebagai berikut: 

Rp 5.011.044.107, Rp 6.386.925.185, Rp 7.079.029.704. Dari situ dapat dilihat 
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bahwa terjadi kenaikan jumlah beban usaha dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah 

SHU kotor dari tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Rp 5.243.081.480, Rp 

6.725.273.204, Rp 7.536.003.413. Sama halnya dengan beban usaha, jumlah SHU 

kotor juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Karena sama-sama mengalami 

kenaikan, mengakibatkan perubahan rasio yang belum signifikan. 

c.      Rasio Efisiensi Pelayanan 

Untuk rasio efisiensi pelayanan, hasil penilaian yang didapat pada tahun 

2010 adalah sebesar 3,18% dan munurun pada tahun 2011 menjadi 2,59%, 

kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2012 menjadi sebesar 2,57%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi kinerja pada rasio efisiensi pelayanan 

sangat bagus. Hal ini dikarenakan pada rasio ini, dikatakan memiliki kondisi yang 

bagus jika prosentase yang dihasilkan kurang dari 5%. Sehingga pada tahun 2010 

sampai 2012 mendapatkan skor maksimal 2,00. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2012 lebih baik daripada tahun 

2010 dan 2011. Hal tersebut dikarenakan semakin kecil rasio, maka kondisi suatu 

koperasi akan semakin baik. Penurunan rasio efisiensi pelayanan tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya, pada tahun 2010 volume pinjaman 

yang diberikan sebesar Rp 20.424.992.774, meningkat menjadi Rp 28.731.444.162 

pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 pinjaman yang diberikan meningkat lagi 

menjadi Rp 34.157.229.081. Peningkatan volume pinjaman juga diikuti oleh 

meningkatnya biaya gaji. Walaupun peningkatan biaya gaji bisa berakibat 

memperburuk penilaian hasil rasio, akan tetapi meningkatnya volume pinjaman 

masih mampu mengimbanginya. Sehingga rasio pada tahun 2012 masih mampu 

menunjukkan hasil yang lebih baik. Jumlah biaya gaji pada tahun 2010 sebesar Rp 



 

107 

 

649.975.789, meningkat menjadi Rp 746.906.446 pada tahun 2011, dan pada tahun 

2012  biaya gaji kembali meningkat menjadi Rp Rp 880.215.904. 

4.3.5. Aspek Likuiditas 

Untuk aspek likuiditas pada Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur, 

memperlihatkan kondisi yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat pada rasio-rasio 

yang mewakilinya. Yaitu rasio kas dan rasio volume pinjaman terhadap dana yang 

diterima. 

 

a.     Rasio Kas 

Pada rasio kas, persentase yang dihasilkan pada tahun 2010 adalah 27,14% 

meningkat menjadi 31,23% pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012, 

persentase mengalami penurunan menjadi 18,02%. Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur cukup bagus, terutama 

pada tahun 2012 yang memperoleh nilai maksimal yaitu 5. Hal ini dikarenakan, 

rasio kas menunjukkan kondisi yang bagus jika persentase yang dihasilkan bisa 

mencapai antara 15% sampai 20%. Sedangkan untuk tahun 2010 dan 2011 

memperoleh nilai sebesar 2,5. 

Walaupun secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup bagus, 

persentase pada tahun 2012 jelas menunjukkan kinerja paling bagus dari kedua 

tahun yang lain. Pada tahun 2010 volume dari kas + bank adalah Rp 3.986.952.922, 

meningkat menjadi Rp 6.063.867.779 pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 kas 

+ bank mengalami penurunan volume yang cukup jauh, sehingga volumenya 

menjadi Rp 3.638.521.473. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kewajiban 

lancar yang bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlah kewajiban 
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lancar koperasi sebesar Rp 14.688.274.070, meningkat menjadi Rp 19.415.010.114 

pada tahun 2011, kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 

20.194.996.353 pada tahun 2012.  

b.      Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Dalam rasio ini, hasil penilaian persentase tahun 2010 adalah sebesar 

195,1% meningkat menjadi 202,2% pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 

kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 189,6%. Dari hasil penilaian 

tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

adalah sangat bagus. Hal ini dikarenakan hasil penilaian rasio volume pinjaman 

yang diberikan terhadap dana yang diterima menunjukkan hasil yang bagus jika 

persentase yang dihasilkan lebih dari 90%. Sehingga dengan hasil penilaian yang 

telah didapat adalah skor maksimal 5,00. 

Selain menunjukkan kondisi yang sangat bagus, kinerja tahun 2011 lebih 

bagus daripada kinerja tahun 2010 dan 2012. Hal ini dikarenakan rasio pada tahun 

2011 lebih besar dari tahun 2010 dan 2012. Sedangkan untuk setiap aspek 

perhitungan rasio (pinjaman diberikan dan Dana yang Diterima), mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 volume pinjaman tercatat sebesar 

Rp 20.424.992.774, meningkat menjadi sebesar Rp 28.731.444.162 pada tahun 

2011, dan pada 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 34.157.229.081. 

Dana yang diterima oleh koperasi juga mengalami peningkatan, dari Rp 

10.465.898.750 pada tahun 2010, meningkat menjadi sebesar Rp 14.203.914.267 

pada tahun 2011, dan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 18.006.171.430 

pada tahun 2012. Walaupun setiap aspek perhitungan rasio mengalami peningkatan 
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dari tahun ke tahun, yang membedakan perubahan nilai rasio adalah persentase 

peningkatan dari tiap aspek perhitungan rasio. 

4.3.6.  Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan pada Kopwan SU Setia Budi 

Wanita Jawa Timur, memperlihatkan kondisi yang cukup bagus. Hal ini dapat 

dilihat pada salah satu rasio yang memiliki skor maksimal.  

a.      Rasio Rentabilitas Aset 

Pada rasio rentabilitas aset, hasil yang didapatkan pada tahun 2010, 2011 

dan 2012 adalah 1,19%, 0,96% dan 1,10%. Dari hasil tersebut, mengindikasikan 

bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur buruk. Karena pada tiga 

tahun berturut-turut mendapatkan skor paling rendah, 0,75. Hal ini disebabkan oleh 

rasio rentabilitas aset di bawah 3%. 

Meskipun hasil dari ketiga tahun buruk, namun kondisi tahun 2010 lebih 

bagus daripada tahun 2011 dan 2012. Hal ini dikarenakan persentase tahun 2010 

lebih besar daripada 2011 dan 2012. Semakin besar rasio, maka kondisi suatu 

koperasi akan semakin baik. Kondisi yang semakin baik itu disebabkan oleh 

beberapa hal. Diantaranya, meningkatnya volume SHU sebelum pajak dan bunga. 

Pada tahun 2010, SHU sebelum bunga dan pajak sebesar Rp 319.329.808, 

meningkat menjadi Rp 383.299.339 pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 kembali 

mengalami peningkatan menjadi Rp 486.505.189. Kenaikan SHU ini disebabkan 

oleh meningkatnya penjualan dan pendapatan jasa. Penjualan meningkat dari Rp 

7.650.744.520 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 8.430.773.778 pada tahun 

2011, kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 10.140.539.190 pada tahun 

2012. Sedangkan pendapatan jasa meningkat dari Rp 5.223.605.521 pada tahun 



 

110 

 

2010, menjadi Rp 6.596.302.180 pada tahun 2011, dan kembali mengalami 

peningkatan menjadi Rp 7.314.247.170 pada tahun 2012. 

Selain meningkatnya SHU sebelum bunga dan pajak, perubahan rasio ini 

juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah total asset. Pada tahun 2010 total asset 

yang dimiliki sebesar Rp 26.809.368.003, meningkat menjadi Rp 39.753.641.158 

pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 

Rp 44.197.511.036. Peningkatan total aset ini tidak terlepas dari meningkatnya 

struktur penyusun total aset. Diantaranya adalah asset lancar, pada tahun 2010 asset 

lancar yang dimiliki Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur Rp 

24.975.126.420, meningkat menjadi Rp 35.763.079.114 pada tahun 2011, 

kemudian meningkat menjadi Rp 39.180.613.520 pada tahun 2012, karena pada 

tahun 2012 terdapat penambahan piutang usaha yang signifikan. Selain itu, asset 

tidak lancar juga mengalami peningkatan dari Rp 1.834.241.583 pada tahun 2010, 

meningkat menjadi Rp 3.990.562.044 pada 2011, kemudian meningkat lagi menjadi 

Rp 5.016.897.516 pada 2012, asset tidak lancar ini pada tahun 2012 mengalami 

peningkatan pada asset lain-lain yang belum ada pada tahun 2010 dan 2011.  

b.      Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

Pada rasio rentabilitas modal sendiri, hasil yang didapatkan pada tahun 2010 

adalah 1,37% mengalami penurunan menjadi 1,1% pada tahun 2011, sedangkan 

pada tahun 2012 sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,2%. Dari hasil tersebut, 

mengindikasikan bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur tidak 

terlalu bagus. Dikarenakan rasio rentabilitas modal sendiri menunjukkan hasil yang 

kurang baik ketika rasio yang dihasilkan kurang dari 5%. Jadi, untuk menunjukkan 

kondisi suatu koperasi baik yaitu ketika prosentase pada rasio ini bisa mencapai 
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lebih dari 10%. Sehingga dengan kondisi tersebut, skor yang didapatkan adalah 

0,75 untuk kondisi ketiga tahun tersebut dari skor maksimal 3,00. 

Dari kedua tahun tersebut, kondisi tahun 2010 sedikit lebih bagus daripada 

tahun 2011 dan 2012. Hal ini dikarenakan prosentase tahun 2010 sedikit lebih besar 

daripada 2011 dan 2012. Semakin besar rasio, maka kondisi suatu koperasi akan 

semakin baik. Kondisi yang semakin baik itu disebabkan oleh beberapa hal. 

Diantaranya, meningkatnya volume SHU bagian anggota, pada tahun 2010 SHU 

anggota sebesar Rp 143.698.413, meningkat menjadi Rp 167.555.066 pada tahun 

2011, dan pada tahun 2012 SHU bagian anggota kembali meningkat menjadi Rp 

227.529.073.  

Selain itu, jumlah modal sendiri juga mengalami peningkatan. Pada tahun 

2010 modal sendiri yang dimiliki Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

sebesar Rp 10.465.898.750 meningkat menjadi Rp 14.203.914.267 pada tahun 

2011, kemudian pada tahun 2012 modal sendiri kembali mengalami peningkatan 

menjadi Rp 18.006.171.430. Kenaikan tersebut sebagai akibat dari peningkatan 

seluruh aspek penyusun modal sendiri selain dana gedung yang tidak berubah. 

Aspek-aspek tersebut yang mengalami peningkatan adalah simpanan pokok dari Rp 

547.994.803 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 565.977.877 pada tahun 

2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 605.545.825 pada tahun 2012. Simpanan 

wajib dari Rp 6.559.545.530 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 

9.486.465.153 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp 

12.169.120.829pada tahun 2012. Donasi pada tahun 2010 sebesar Rp 177.212.813, 

meningkat menjadi Rp 227.212.813 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi 

Rp 233.212.813 pada tahun 2012. Cadangan resiko dari Rp 151.975.396 pada tahun 
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2010, meningkat menjadi Rp 348.029.931 pada tahun 2011, dan meningkat lagi 

menjadi Rp 565.185.543 pada tahun 2012. Cadangan Bhakti Anggota pada tahun 

2010 sebesar Rp 152.293.317, meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp 

511.725.278, dan meningkat lagi menjadi Rp 989.910.764 pada tahun 2012. 

Cadangan Khusus pada tahun 2010 sebesar Rp 876.827.809, meningkat menjadi Rp 

979.492.369 pada tahun 2011, dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi Rp 

1.248.484.144. Dan terakhir yang mempengaruhi perubahan modal sendiri adalah 

peningkatan Cadangan  Koperasi, yaitu dari Rp 423.585.424 pada tahun 2010, 

meningkat menjadi Rp 508.547.188 pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 

meningkat lagi menjadi Rp 618.247.854. 

c.    Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

Pada rasio kemandirian operasional pelayanan, hasil yang didapatkan pada 

tahun 2010 adalah 104,6% meningkat menjadi 106,1% pada tahun 2011, kemudian 

pada tahun 2012 persentase kembali mengalami kenaika menjadi 106,4%. Dari 

hasil tersebut, mengindikasikan bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa 

Timur sangat bagus. Hal ini dikarenakan pada rasio kemandirian operasional 

pelayanan dikatakan menunjukkan hasil yang baik jika prosentase yang dihasilkan 

lebih dari 100%. Sehingga dengan kondisi tersebut, skor yang didapatkan adalah 

skor maksimal 4,00. 

Dari ketiga tahun tersebut, kondisi tahun 2012 lebih bagus daripada tahun  

2010 dan 2011. Hal ini dikarenakan persentase tahun 2012 lebih besar daripada 

tahun 2010 dan 2011. Semakin besar rasio, maka kondisi suatu koperasi akan 

semakin baik. Kondisi yang semakin baik itu disebabkan oleh bertambahnya 

volume SHU kotor dan beban usaha + perkoperasian. Meskipun sama-sama 
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mengalami kenaikan, persentase kenaikan SHU kotor lebih besar daripada 

persentase kenaikan beban usaha + perkoperasian. Sehingga mengakibatkan 

persentase rasio tetap meningkat. Pada tahun 2010 volume SHU kotor sebesar Rp 

5.243.081.480, meningkat menjadi Rp 6.725.273.204 pada tahun 2011, dan pada 

tahun 2012 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 7.536.003.413. Kenaikan 

SHU kotor tersebut dipengaruhi oleh naiknya jumlah pendapatan koperasi dari Rp 

12.874.350.041 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp 15.027.075.958 pada 

tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi Rp 17.454.786.360 pada tahun 2012.  

Sedangkan kenaikan beban usaha + perkoperasian disebabkan oleh naiknya 

beban perkoperasian dan juga beban manajemen. Pada tahun 2010 beban 

perkoperasian Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur sebesar Rp 

2.365.451.467, meningkat menjadi Rp 2.904.920.519 pada tahun 2011, kemudian 

kembali meningkat menjadi Rp 3.402.766.113 pada tahun 2012. Sedangkan beban 

manajemen pada tahun 2010 sebesar Rp 2.645.592.640, meningkat menjadi Rp 

3.432.532.877 pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 kembali meningkat 

menjadi Rp 3.676.263.591. Peningkatan beban tersebut (utamanya beban 

perkoperasian) adalah efek dari pertumbuhan anggota koperasi yang semakin besar 

sehingga koperasi harus menambah karyawan untuk melayani anggota.   

4.3.7. Aspek Jatidiri Koperasi 

Untuk aspek jatidiri koperasi pada Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa 

Timur, memperlihatkan kondisi yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat pada rasio-

rasio yang mewakilinya. Yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi 

anggota. 

a.     Rasio Partisipasi Bruto 
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Pada rasio partisipasi bruto, hasil yang didapatkan pada tahun 2010 adalah 

64,2% menurun menjadi 52,30% pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 

kembali mengalami penurunan menjadi 51,10%. Dari hasil tersebut, 

mengindikasikan bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur bagus. 

Dikarenakan rasio partisipasi bruto pada tahun 2010, 2011 dan 2012 menunjukkan 

hasil yang bagus ketika rasio yang dihasilkan berkisar antara 50%-70%. Jadi, untuk 

menunjukkan kondisi suatu koperasi baik yaitu ketika prosentase pada rasio ini bisa 

mencapai lebih dari 75%. Sehingga dengan kondisi tersebut, skor yang didapatkan 

pada tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah 5,25 dari skor maksimal 7,00. 

Dari ketiga tahun tersebut, kondisi tahun 2010 lebih bagus daripada tahun 

2011 dan 2012. Hal ini dikarenakan prosentase tahun 2010 lebih besar daripada 

tahun 2011 dan 2012. Semakin besar rasio, maka kondisi suatu koperasi akan 

semakin baik. Kondisi yang semakin baik itu disebabkan oleh beberapa hal. 

Diantaranya, meningkatnya volume partisipasi bruto. Partisipasi bruto berasal dari 

penjumlahan simpanan harian berjangka anggota, simpanan simpati anggota, 

simpanan simara anggota, simpanan sifina anggota, simpanan manasuka dan beban 

perkoperasian. Jumlah partisipasi bruto tahun 2010 sebesar Rp 13.114.105.796, 

meningkat menjadi Rp 16.244.467.869 pada tahun 2011, kemudian pada tahun 

2012 kembali meningkat menjadi Rp Rp 18.524.079.368. Selain partisipasi bruto, 

volume pinjaman juga mengalami peningkatan. Yaitu dari  Rp 20.424.992.774 pada 

tahun 2010, meningkat menjadi Rp 28.731.444.162 pada tahun 2011, kemudian 

meningkat lagi menjadi Rp 34.157.229.081 pada tahun 2012. peningkatan tersebut 

merupakan akibat dari peningkatan anggota koperasi dan syarat pengambilan 
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pinjaman yang mudah serta bunga atas pinjaman yang relatif ringan dibanding 

bunga atas pinjaman di tempat lain. 

b.      Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

Pada rasio promosi ekonomi anggota, hasil yang didapatkan pada tahun 

2010 adalah 11,96%, menurun menjadi 9,29% pada tahun 2011, kemudian pada 

tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi  9,38%. Dari hasil tersebut, mengindikasikan 

bahwa kondisi Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur cukup bagus. 

Dikarenakan rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2010, 2011 dan 2012 

menunjukkan hasil yang bagus. Terutama pada  tahun 2010 yang mendapatkan nilai 

maksimal. Pada tahun 2010 mendapatkan skor 3,00 menurun menjadi 2,25 pada 

tahun 2011 dan 2012. 

Dalam ketiga tahun tersebut kondisi tahun 2010 jelas lebih bagus daripada 

tahun 2011 dan 2012. Hal ini dikarenakan skor pada tahun 2010 lebih besar 

daripada 2011 dan 2012. Semakin besar rasio, maka kondisi suatu koperasi akan 

semakin baik. Kondisi yang semakin baik itu disebabkan oleh beberapa hal. 

Diantaranya, meningkatnya volume Promosi Ekonomi Anggota (PEA). PEA 

berasal dari penjumlahan SHU bagian anggota dengan Manfaat Ekonomi 

Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP). Dalam hal ini SHU bagian anggota 

mengalami peningkatan. Untuk SHU bagian anggota pada tahun 2010 sebesar Rp 

143.698.413, meningkat menjadi Rp 167.555.066 pada tahun 2011, dan pada tahun 

2012 kembali meningkat menjadi Rp 227.529.073. Selain  SHU anggota yang 

meningkatkan, jumlah PEA 2012 juga dipengaruhi oleh manfaat ekonomi 

partisipasi pemanfaatan pelayanan yang juga mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 



 

116 

 

706.974.064 pada tahun 2010, menjadi Rp 766.688.969 pada tahun 2011, kemudian 

meningkat lagi menjadi Rp 971.212.526 pada tahun 2012. 

Kondisi PEA sangat dipengaruhi oleh kemampuan koperasi dalam 

memberikan manfaat atas efisiensi partisipasi anggota dan efisiensi biaya koperasi. 

Artinya saat mendapatkan skor baik, koperasi itu mampu memberikan manfaat atas 

partisipasi dari anggota dan mampu memaksimalkan manfaat atas biaya yang sudah 

dikeluarkan.  

Berikut adalah tabel 4.28. yang merupakan rangkuman penilaian kinerja dari 

Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur berdasarkan 

Peraturan Menteri No.14/PER/M.KUKM/XII/2009.  

Tabel 4.26. Penilaian Kinerja KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 

No. Aspek Penilaian Kondisi 

2010 2011 2012 

1. Aspek Permodalan 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan 

yang Berisiko 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

 

Cukup 

Cukup 

 

Cukup 

 

Cukup 

Cukup  

 

Cukup 

 

Baik 

Cukup 

 

Cukup 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap 

Volume Pinjaman Diberikan 

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap 

Volume Pinjaman 

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman 

Bermasalah 

d. Rasio Pinjaman Beresiko terhadap Pinjaman 

Diberikan 

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik 

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik 

3. Aspek Manajemen 

a. Manajemen Umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen Permodalan 

d. Manajemen Aktiva 

e. Manajemen Likuiditas 

 

Baik  

Baik  

Baik  

Baik 

Baik 

 

Baik  

Baik  

Baik  

Baik 

Baik 

 

Baik  

Baik  

Baik  

Baik 

Baik 

4. Aspek Efisiensi 

a. Rasio Operasional Anggota terhadap Partisipasi 

Bruto 

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor 

c. Rasio Efisiensi Pelayanan 

 

Baik 

 

Buruk 

Baik 

 

Baik 

 

Buruk 

Baik 

 

Baik 

 

Buruk 

Baik 
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5. Aspek Likuiditas 

a. Rasio Kas 

b. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang 

Diterima 

 

Buruk 

Baik 

 

Buruk 

Baik 

 

Baik 

Baik 

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rasio Rentabilitas Aset 

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

 

Buruk 

Buruk 

Baik 

 

Buruk 

Buruk 

Baik 

 

Buruk 

Buruk 

Baik 

7. Aspek Jatidiri Koperasi 

a. Rasio Partisipasi Bruto 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

 

Cukup 

Baik 

 

Cukup 

Baik 

 

Cukup 

Baik 

 Kondisi Cukup Cukup Baik 

 

4.4. Kebijakan, Program dan Tindakan 

Berdasar perhitungan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa kinerja 

keuangan dan kondisi kesehatan Koperasi Wanita Setia Budi Wanita Jawa Timur 

pada tahun 2010 dan 2011 berada pada kondisi cukup baik dengan nilai masing-

masing sebesar 77,3 dan 75,95. Sedangkan kinerja keuangan dan kondisi kesehatan 

Koperasi Wanita Setia Budi Wanita Jawa Timur pada tahun 2012 berada pada 

kondisi baik dengan nilai 82,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar aspek memiliki kinerja yang baik, namun ada beberapa aspek yang 

memiliki kinerja/hasil perhitungan yang kurang baik. Aspek yang sudah memiliki 

kinerja baik perlu untuk dipertahankan, sedangkan aspek yang memiliki kinerja 

buruk harus segera dibenahi untuk meningkatkan kinerjanya. Tabel 4.29. berikut 

ini adalah tabel dari hasil penilaian keseluruhan aspek serta hasil penilaiannya (rata-

rata) selama tahun penelitian beserta kebijakan yang bisa diambil guna untuk 

meningkatkan kinerja koperasi. 

Tabel 4.27. Kebijakan, Program, dan Tindakan 

No 
Aspek 

Penilaian 

Penilaian 

Kebijakan Program Tindakan Skor 

(rata-rata) 

Nilai 

(MAX) 

1. Permodalan  
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a. 

Modal sendiri 

terhadap total 

asset 

4 6 

Meningkatkan 

jumlah modal 

sendiri 

Meningkatkan 

jumlah anggota 

koperasi 

Menjaga kredibilitas 

koperasi sehingga 

mendapat kepercayaan 

dari masyarakat 

b. 

Modal sendiri 

terhadap 

pinjaman 

beresiko 

3,4 6 

Mengurangi jumlah 

pinjaman yang 

beresiko 

Mengoptimalkan 

sistem tanggung 

renteng 

Memberikan 

pengertian kepada 

anggota tentang 

pentingnya pelunasan 

kredit, meningkatkan 

tanggungjawab 

 

c. 
Kecukupan 

modal sendiri 
3 3 

Mempertahankan 

posisi rasio 

kecukupan modal 

sendiri 

Menjaga 

keseimbangan 

modal sendiri 

dalam komposisi 

ATMR 

Mengutamakan 

memakai modal sendiri 

daripada hutang. 

2. 

Kualitas 

Aktiva 

Produktif 

 

a. 

Volume 

pinjaman pada 

anggota 

terhadap volume 

pinjaman 

diberikan 

10 10 

Mempertahankan 

posisi rasio volume 

pinjaman pada 

anggota terhadap 

pinjaman yang 

diberikan 

Memperbanyak 

jenis simpanan 

ataupun pinjaman 

untuk anggota 

Mengutamakan 

anggota dalam 

mendistribusikan 

kreditnya 

b. 

Pinjaman 

bermasalah 

terhadap 

pinjaman yang 

diberikan 

5 5 

Mempertahankan 

posisi rasio 

pinjaman 

bermasalah 

terhadap pinjaman 

yang diberikan 

Mengoptimalkan 

peran sistem 

kredit yang sudah 

dijalankan oleh 

koperasi 

Melakukan 

pengontrolan terhadap 

pinjaman yang 

diberikan, kontrol 

tersebut berupa 

pertemuan kelompok 

setiap bulan 

c. 

Cadangan resiko 

terhadap 

pinjaman 

bermasalah 

5 5 

Mempertahankan 

posisi rasio 

cadangan resiko 

terhadap pinjaman 

bermasalah 

Menekan 

terjadinya kredit 

bermasalah 

Mengoptimalkan peran 

sistem kredit yang 

sudah dijalankan oleh 

koperasi 

d. 

Pinjaman 

beresiko 

terhadap 

pinjaman yang 

diberikan 

5 5 

Mempertahankan 

posisi rasio 

pinjaman beresiko 

terhadap pinjaman 

diberikan 

Mengoptimalkan 

peran sistem 

kredit yang sudah 

dijalankan oleh 

koperasi 

Mengutamakan 

memberikan pinjaman 

kepada anggota, karena 

sudah mengerti tentang 

sistem tanggung 

renteng yang 

dijalankan 

3. Manajemen  

a. 
Manajemen 

umum 
2,75 3 

Menjaga kinerja 

aspek manajemen 

umum saat ini 

Meningkatkan 

kualitas SDM 

pengurus, 

pengawas, PPL, 

dan anggota 

Mengadakan pelatihan 

tentang kepemimpinan, 

wirausaha ataupun 

pendidikan 

 

b. Kelembagaan 3 3 

Menjaga kinerja 

aspek manajemen 

kelembagaan saat 

ini 

Meningkatkan 

kualitas SDM, 

baik SDM 

pengurus, 

Mengadakan pelatihan 

tentang kepemimpinan, 

wirausaha ataupun 

pendidikan 
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pengawas, PPL, 

dan anggota 

c. 
Manajemen 

permodalan 
3 3 

Menjaga kinerja 

aspek manajemen 

permodalan saat ini 

Meningkatkan 

kualitas SDM, 

baik SDM 

pengurus, 

pengawas, PPL, 

dan anggota 

Mengadakan pelatihan 

tentang kepemimpinan, 

wirausaha ataupun 

pendidikan 

d. 
Manajemen 

aktiva 
2,70 3 

Menjaga kinerja 

aspek manajemen 

aktiva saat ini 

Meningkatkan 

kualitas SDM 

pengurus, 

pengawas, PPL, 

dan anggota 

Mengadakan pelatihan 

tentang kepemimpinan, 

wirausaha ataupun 

pendidikan 

e. 
Manajemen 

likuiditas 
3 3 

Menjaga kinerja 

aspek manajemen 

likuiditas saat ini 

Meningkatkan 

kualitas SDM, 

baik SDM 

pengurus, 

pengawas, PPL, 

dan anggota 

Mengadakan pelatihan 

tentang kepemimpinan, 

wirausaha ataupun 

pendidikan 

4. Efisiensi  

a. 

Beban operasi 

anggota 

terhadap 

partisipasi bruto 

4 4 

Mempertahankan 

pencapaian pada 

rasio beban operasi 

anggota terhadap 

partisipasi bruto 

Meningkatkan 

pelayanan kepada 

anggota 

Mengadakan pelatihan 

kepada karyawan 

tentang pelayanan 

public 

b. 

Beban usaha 

terhadap SHU 

kotor 

1 4 

Memberbaiki 

pencapaian dari 

rasio beban uusaha 

terhadap SHU kotor 

Menekan beban 

usaha dan 

meningkatkan 

SHU kotor 

Meningkatkan 

efektivitas sistem dan 

meningkatkan 

pendapatan 

c. 
Efisiensi 

pelayanan 
2 2 

Mempertahankan 

pencapaian pada 

rasio efisiensi 

pelayanan 

Meningkatkan 

profesionalitas 

karyawan 

Mengadakan pelatihan 

kepada karyawan 

tentang pelayanan 

public 

5. Likuiditas  

a. Rasio kas 3,3 10 

Memperbaiki 

pencapaian rasio 

kas 

Menyelaraskan 

antara kas dan 

kewajiban lancar 

Mengalihkan beberapa 

deposito ke tabungan 

biasa 

 

b. 

Pinjaman 

diberikan 

terhadap dana 

yang diterima 

5 5 

Mempertahankan 

pencapaian pada 

rasio pinjaman 

diberikan terhadap 

dana yang diterima 

Meningkatkan 

jumlah pinjaman 

Mewacanakan rencana 

peningkatan 

pendapatan pada tahun 

depan saat RAT tahun 

ini 

6. 

Kemandirian 

dan 

pertumbuhan 

 

a. 
Rentabilitas 

asset 
0,75 3 

Meningkatkan 

kinerja dari rasio 

rentabilitas asset 

Meningkatkan 

jumlah SHU 

sebelum pajak 

Meningkatkan 

pendapatan koperasi 

b. 
Rentabilitas 

modal sendiri 
0,75 3 

Meningkatkan 

kinerja dari rasio 

rentabilitas modal 

sendiri 

Meningkatkan 

SHU bagian 

anggota 

Mengurangi SHU 

ditahan untuk 

dialokasikan ke SHU 

anggota 

c. 

Kemandirian 

operasional 

pelayanan 

4 4 

Mempertahankan 

pencapaian pada 

rasio kemandirian 

Meningkatkan 

SHU kotor dan 

Meningkatkan 

profesionalitas 

karyawan dan 
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operasional 

pelayanan 

mengefektivitaska

n pelayanan 

meningkatkan 

pendapatan 

7. 
Jatidiri 

koperasi 
 

a. Partisipasi bruto 5,25 7 

Meningkatkan 

pencapaian pada 

rasio partisipasi 

bruto 

Meningkatkan 

partisipasi bruto 

anggota 

Mendorong anggota 

untuk lebih aktif 

berpartisipasi pada 

usaha koperasi 

b. 

Promosi 

ekonomi 

anggota (PEA) 

2,16 3 

Meningkatkan 

pencapaian pada 

rasio promosi 

ekonomi anggota 

Meningkatkan 

manfaat efisiensi 

partisipasi dan 

manfaat efisiensi 

biaya koperasi 

Memperbanyak 

program-progam untuk 

pengembangan 

kemampuan anggota, 

seperti pelatihan 

wirausaha 

Total 78,4 100  

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia 

Budi Wanita” Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 

(periode pengamatan 2010-2012), maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koperasi 

Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur pada tahun 2010 dan 2011 

memiliki kinerja keuangan dengan predikat “CUKUP SEHAT”. Sedangkan pada 

tahun 2012 memiliki kinerja keuangan dengan predikat “SEHAT”. Dengan 

perincian: 

a. Aspek Permodalan 

Berdasarkan perhitungan ketiga rasio penyusunnya, aspek permodalan 

mendapatkan predikat cukup pada ketiga tahun periode penelitian.  

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Berdasarkan perhitungan keempat rasio penyusunnya, aspek kualitas 

produktif mendapatkan predikat baik pada ketiga tahun periode penelitian. 
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c. Aspek Manajemen 

Berdasarkan kelima elemen penyusun aspek manajemen, aspek manajemen 

mendapatkan predikat baik pada ketiga tahun periode penelitian. 

d. Aspek Efisiensi 

Berdasarkan ketiga perhitungan rasio penyusunnya, aspek efisiensi 

mendapatkan predikat baik pada 2 rasio dalam tiga tahun periode penelitian. 

Kedua rasio tersebut adalah rasio Operasional Anggota terhadap Partisipasi 

Bruto dan Rasio Efisiensi Pelayanan. Sedangkan Rasio Beban Usaha 

Terhadap SHU Kotor mendapatkan predikat buruk dalam tiga tahun periode 

penelitian. 

e. Aspek Likuiditas 

Berdasarkan perhitungan kedua rasio penyusunnya, aspek likuiditas secara 

umum mendapatkan predikat yang cukup dalam ketiga tahun periode 

penelitian. Namun khusus pada rasio kas sempat mendapatkan predikat 

buruk pada tahun 2010 dan 2011.  

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Berdasarkan perhitungan ketiga rasio penyusunnya, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan secara umum mendapatkan predikat buruk dalam tiga tahun 

periode penelitian. Meskipun salah satu rasionya, Rasio Kemandirian 

Operasional Pelayanan, mendapatkan nilai baik. Namun kedua rasio lain 

mendapatkan hasil yang buruk. 

g. Aspek Jatidiri Koperasi 
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Berdasarkan perhitungan kedua rasio penyusunnya, aspek jatidiri koperasi 

secara umum mendapatkan predikat baik. Terutama pada rasio Rasio 

Promosi Ekonomi Anggota (PEA). 

Dari ketujuh aspek yang dinilai, aspek kualitas aktiva produktif merupakan 

aspek yang paling bagus kinerjanya dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain 

karena memperoleh predikat baik dalam setiap rasionya. Sedangkan aspek 

kemandirian dan pertumbuhan merupakan aspek yang paling buruk kondisinya 

dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Hal ini terlihat dari hasil yang didapat 

oleh setiap rasio penyusun aspek kemandirian dan pertumbuhan. Dari ketiga rasio 

(rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, kemandirian operasional pelayanan), 

ada 2 rasio yang mendapatkan predikat buruk. Kedua rasio tersebut adalah rasio 

rentabilitas asset dan rentabilitas modal sendiri. Sedangkan rasio kemandirian 

operasional pelayanan yang mendapatkan predikat baik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kinerja Koperasi Wanita 

Serba Usaha (Kopwan SU) “Setia Budi Wanita” Jawa Timur adalah baik. 

Sedangkan kondisi kesehatannya adalah masuk pada kategori sehat. Artinya, 

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur mampu untuk mencapai tujuan 

utamanya, yaitu, mensejahterakan anggotanya.  

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan yang 

akan dikembangkan ada beberapa saran bagi Koperasi Wanita Serba Usaha Setia 

Budi Wanita Jawa Timur maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur 
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Dengan adanya Undang-undang tentang penilaian kesehatan koperasi, maka 

diharapkan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur dapat 

mengetahui kondisi kesehatan koperasinya. Dengan begitu, jika setelah penilaian 

diketahui ada beberapa aspek yang tidak sehat di dalam koperasi, maka diharapkan 

Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur dapat membenahinya 

dan menjadikannya lebih baik lagi. Dari ketujuh aspek yang telah dinilai, aspek 

kemandirian dan pertumbuhan koperasi merupakan aspek yang paling perlu 

mendapatkan pembenahan. Terutama pada peningkatan kualitas SHU. Peningkatan 

SHU ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan unit-unit usaha yang dimiliki 

Koperasi, diantaranya unit simpan pinjam,waserda  dan unit persewaan mobil. 

Untuk memperbaiki aspek lain yang belum mendapatkan skor maksimal, 

Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur perlu melakukan 

beberapa hal. Diantaranya aspek permodalan yang perlu meningkatkan jumlah 

modal sendiri. Selanjutnya aspek manajemen perlu memberikan kepercayaan yang 

lebih kepada pengelola unit usaha untuk dapat mengambil keputusan terkait 

operasional untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Kemudian aspek 

efisiensi yang perlu untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dan menekan 

beban usaha koperasi. Serta aspek likuiditas yang perlu untuk meningkatkan jumlah 

pinjaman dan meningkatkan jumlah kas. Lalu aspek kemandirian dan pertumbuhan 

perlu meningkatkan kuantitas SHU yang sangat jauh dari total aset. Dan terakhir 

pada aspek jatidiri koperasi, untuk mencapai skor lebih baik lagi, perlu 

meningkatkan partisipasi bruto dari anggota dalam kegiatan keuangan Koperasi.  

Misalnya saja dengan meningkatkan simpanan berjangka anggota. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, dapat menggunakan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 lebih baik lagi. Baik untuk koperasi sejenis maupun 

koperasi yang bukan KWSU. 
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