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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian   Relevan 

Adapun kajian  yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Herman Paleni (2014), Program Studi Ekonomi Manajemen meneliti 

tentang “Analisis Kinerja Keuangan (Studi kasus Koperasi Simpan 

Pinjam “Rias” P1 Mardiharjo) Kabupaten Musi Rawas”. Tipe 

penelitian yang dilakukan dengan Deskriptif kuantitatif. Adapun 

sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode 

time series yang berasal dari laporan keuangan berupa neraca dan laba 

rugi antara tahun 2010 sampai 2014. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu menganalisis 

laporan keuangan dengan pendekatan rasio keuangan berupa 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas, kemudian 

disesuaikan dengan kriteria penilaian kesehatan keuangan koperasi 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia Nomor 06/Per/M.UKM/V/2006 tentang pedoman penilaian 

koperasi berprestasi/koperasi award. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.UKM/V/2006 tentang pedoman 

penilaian koperasi berprestasi/koperasi award, untuk kesehatan 

keuangan koperasi menggunakan rasio likuiditas pada Koperasi 

Simpan Pinjam “RIAS” P1 Mardiharjo Kabupaten Musi Rawas 
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selama lima tahun dari tahun 2010-2014 dilihat dari current ratio 

termasuk kategori  sehat. Dengan demikian secara likuiditas Koperasi 

Simpan Pinjam “RIAS” P1 Mardiharjo Kabupaten Musi Rawas 

termasuk kategori koperasi berprestasi. Sedangkan berdasarkan rasio 

solvabilitas dilihat dari debt to total asset ratio pada tahun 2010 

sampai tahun 2014  termasuk kategori tidak sehat. Sedangkan dilihat 

dari debt to equity ratio pada tahun 2010 sampai tahun 2014  termasuk 

kategori sangat tidak sehat. Dengan demikian secara solvabilitas 

kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam “RIAS” P1 Mardiharjo 

Kabupaten Musi Rawas termasuk kategori koperasi tidak berprestasi. 

Sedangkan berdasarkan rasio aktivitas menggunakan receivable turn 

over pada tahun 2010 sampai tahun 2014 termasuk kategori sehat, 

sehingga kesehatan keuangan secara aktivitas Koperasi Simpan 

Pinjam “RIAS” P1 Mardiharjo Kabupaten Musi Rawas termasuk 

kategori koperasi berprestasi. Untuk rasio profitabilitas dengan return 

on investment  dan return on equity pada tahun 2010 sampai 2014 

termasuk kategori  kurang sehat, namun demikian untuk net profit 

margin dari tahun 2010 sampai 2014 termasuk kategori sehat. Dengan 

demikian kesehatan keuangan secara profitabilitas Koperasi Simpan 

Pinjam “RIAS” P1 Mardiharjo Kabupaten Musi Rawas termasuk 

kategori koperasi tidak berprestasi. 

2. Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Nugraha Hagasetya (2003) 

dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa di 
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Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menggunakan analisis rasio 

keuangan yaitu analisis rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas. Metode 

ini digunakan untuk melihat tingkat efisiensi usaha KUD. Hasil dari 

penelitian ini adalah efisiensi usaha KUD menurut petunjuk 

operasional pembinaan dan kelembagaan keuangan mandiri adalah 

besarnya pendapatan kotor minimum dapat menutup biaya yang 

dijalankan untuk menjalankan koperasi. Nilai rentabilitas, solvabilitas, 

dan likuiditas KUD di Kabupaten Klaten selama 1999-2001 selalu 

positif dengan nilai masing-masing rata-rata sebesar 3,822 persen; 

1,352 persen; dan 1,294 persen. Dari nilai ini dapat dikatakan bahwa 

usaha yang sudah dilakukan KUD sudah efisien.  

3. Dwi Putra Darmawan, dan K. Budi Susrusa, (2013) Program Studi 

Magister Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Udayana. 

Dalam penelitiannya berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Pada 

Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng”.  Data sampel diambil 

secara time series dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Koperasi Serba Usaha yang terdaftar aktif 

di Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng 

yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tutup buku 

selama periode 2008 sampai 2012 sejumlah 152 KSU. Dalam 

penelitian ini sampel yang diambil dilakukan secara purposive 

sampling atau sampel bertujuan. Adapun kriteria pengambilan sampel 

yang ditetapkan adalah sebagai berikut: KSU yang telah terdaftar di 
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Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, 

dinyatakan masih aktif dan melakukan RAT selama 5 tahun berturut-

turut yaitu tahun 2008 s/d 2012, dan KSU memiliki semua data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini secara lengkap dari periode 2008 s/d 

2012. Sesuai dengan kriteria dan berdasarkan tujuannya dapat 

ditetapkan  11 KSU yang dijadikan sampel, dari 152 populasi KSU 

yang tercatat aktif di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Buleleng. Kesebelas sampel ini telah memenuhi kriteria 

yang ditetapkan seperti di atas. Tehnik analis yang digunakan adalah 

deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif dalam penelitian 

ini adalah pengukuran rasio keuangan yang meliputi Current Ratio, 

Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Receivable Turnover, Cash 

Turnover dan Rentabilitas Ekonomi KSU di Kabupaten Buleleng. 

Analisis verifikatif dalam penelitian  ini dimaksudkan untuk 

mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan prediksi Current 

Ratio, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Receivable Turnover, 

Cash Turnover berpengaruh terhadap Rentabilitas Ekonomi KSU di 

Kabupaten Buleleng. 

4. I Gusti Ayu Normaya Sari dan Nurul Mahmudah (2015), melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Kabupaten Pemalang 

Periode 2011-2015” analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
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keuangan koperasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan 

metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif  

kuantitatif yang dikaji dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

Berikut ini perhitungan Rasio likuiditas (current ratio = tahun 2011 

sebesar 1.179%, tahun 2012 sebesar 1.210%, tahun 2013 sebesar 

1.258%, tahun 2014 sebesar 1.085%, dan tahun 2015 sebesar 870%), 

rasio solvabilitas (debt to asset ratio = tahun 2011 sebesar 8,47%, 

tahun 2012 sebesar 8,26%, tahun 2013 sebesar 7,94%, tahun 2014 

sebesar 9,20% dan tahun 2015 sebesar 11,48%), dan rasio profitabilitas 

(return on asset = tahun 2011 sebesar 2,36%, tahun 2012 sebesar 

1,97%, tahun 2013 sebesar 1,77%, tahun 2014 sebesar 1,69%, dan 

tahun 2015 sebesar 1,96%). Dari hasil perhitungan rasio dapat 

disimpulkan bahwa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Handayani Kabupaten Pemalang secara umum menunjukan kriteria 

sangat tidak baik karena aktiva lancar yang ada kurang di kelola 

dengan baik. 

5. Khoirotun Nisa (2008), melakukan penelitian dengan judul ” Analisis 

Keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Banyu Manik Di Kota 

Semarang” Metode dasar penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di KUD 

Banyumanik Kota Semarang. Data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu pencatatan 
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dan wawancara. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis rasio 

yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas 

serta analisis trend dan persentase per komponen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jika dilihat dari rasio likuiditas, current ratio, 

quick ratio, dan cash ratio menunjukkan posisi yang baik karena 

berada di atas standar yang digunakan, ini berarti koperasi mampu 

membayar hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimilikinya. Dilihat dari rasio solvabilitas, total debt to equity ratio 

dan total debt to total capital ratio menunjukkan posisi yang buruk 

karena koperasi tidak mampu membayar hutangnya dengan modal 

sendiri tetapi mampu membayar hutang dengan total kekayaan yang 

dimiliki. Kemampuan koperasi menghasilkan laba dilihat dari Return 

of Investment (ROI) dan Return of Equity (ROE) masih rendah karena 

berada di bawah standar. Rasio aktivitas menunjukkan perputaran 

persediaan dan aktiva tetap menunjukkan kecenderungan yang baik, 

tetapi perputaran total aktiva dan piutang berada di bawah standar 

karena masih kurang efektif dalam penggunaannya. Trend dalam 

persentase pada neraca dan laporan rugi laba secara umum 

menunjukkan adanya trend menurun. Penurunan ini dikarenakan KUD 

tidak mengalami perkembangan yang berimbas pada  penurunan SHU. 

Persentase per komponen aktiva menunjukkan persentase terbesar pada 

piutang anggota sedang pada pasiva menunjukkan hutang bank 

merupakan komponen terbesar dari total pasiva pada tahun 2002-2004 
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dan hutang bukan anggota merupakan komponen terbesar dari total 

pasiva di tahun 2005-2006. Komponen terbesar pada laporan rugi laba 

adalah Harga Pokok Penjualan tetapi di tahun 2006 beban usaha 

menempati posisi terbesar. Nilai SHU yang didapat koperasi semakin 

kecil bahkan mulai tahun 2004 tidak diperoleh SHU sehingga koperasi 

belum dapat memberikan kesejahteraan untuk anggotanya.     

   Persamaan dari penelitian relevan ini dengan penelitian saya 

adalah penelitian relevan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif dan jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data 

Sekunder dengan metode time series yang berasal dari laporan 

keuangan berupa neraca dan laba rugi tiga tahun terakhir, Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif 

yaitu menganalisis laporan keuangan dengan pendekatan rasio 

keuangan berupa likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas, 

kemudian disesuaikan dengan kriteria penilaian kesehatan keuangan 

koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.UKM/V/2006 tentang pedoman 

penilaian koperasi berprestasi. Ada beberapa perbedaan antara 

penelitian saya dengan penelitian terdahulu diantaranya waktu, desain 

penelitian, kerangka pikir, dan objek penelitian. 

 

 



 
   

15 
  

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Koperasi Unit Desa (KUD) 

2.2.1.1 Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari bahasa asing cooperation. Co artinya 

bersama dan operation artinya usaha atau bekerja, jadi cooperation 

adalah bekerja bersamasama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan 

bersama. misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama 

masyarakat di satu wilayah desa. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 

1992 koperasi adalah : Badan usaha yang beranggotakan orang-orang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasarkan asas kekeluargaan". Selanjutnya koperasi bertujuan 

memajukan kesejahteraan 'anggotannya pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Djarot (1992:66) menyatakan "Koperasi adalah organisasi 

ekonomi rakyat yang berwatakkan sosial". Sedangkan menurut Rahmat 

Ali (1993 :33) " Koperasi adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi 

yang bertujuan mengatasi kesulitan para anggotanya yang tidak bisa 

diatasi sendiri-sendiri ". Selanjutnya Sri Edi Swasono (1985 : 24), 

mendefinisikan koperasi adalah :" Suatu perkumpulan yang dengan jalan 

kerjasama atas dasar sukarela memberi kemungkinan kepada anggotanya 
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untuk memperbaiki penghidupannya dengan produksi, pembelian atau 

penjualan barang atau jasa ". Selain itu menurut Edi dan Swasono (1985 

:31), bahwa koperasi merupakan suatu perusahaan artinya selain 

bertindak sebagai perkumpulan biasa Juga Menyelenggarakan pekerjaan 

yang bersifat komersil, bersifat komersil, seperti jual beli barang. 

meminjam dan meminjamkan uang". Dari beberapa pengertian yang 

disampaikan oleh para ahli dan berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 tahun 1992 diatas, maka dijelaskan tentang 

perkoperasian sebagai berikut :  

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya 

kebutuhan bersama diantara mereka Kebutuhan yang sama ini secara 

bersama-sama pula diusahakan pemenuhannya melalui usaha 

bersama, usaha ini akan memungkinkan tercapainya kebutuhan 

tersebut, secara lebih baik jika dibandingkan usaha itu dilakukan 

secara sendiri-sendiri atau perorangan.   

2. Sebagai kumpulan orang-orang koperasi diselenggarakan berdasarkan 

azas demokrasi, ini berarti koperasi itu adalah milik para anggota itu 

sendiri, dengan demikian pada dasarnya diatur, diurus dan 

diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota koperasi itu 

sendiri.   

3. Di dalam koperasi anggotanya bekerja berdasarkan sukarela, 

persamaan derajat. hak dan kewajiban yang sama. hal ini berarti 
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menghimpun diri untuk mencapai persamaan ekonomi dan 

kesejahteraan para anggota serta masyarakat.   

4. Alat untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk badan usaha yang 

dimiliki di biayai bersama dan dikelola bersama.   

5. Sasaran atau tujuan dapat dicapai dengan usaha dan tanggung jawab 

bersama pula.   

 Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang 

yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan 

peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan 

sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Koperasi 

berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para 

anggotanya secara efisien, sedangkan sebagai perkumpulan orang, 

koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama 

koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1945) dalam 

Baswir (2000: 2), yang lebih diutamakan koperasi adalah peningkatan 

kesejahteraan para anggotanya. 

2.2.1.2 Koperasi Dalam Pandangan Islam 

  Dalam Islam koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini 

adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan 

usaha yang sehat, baik, dan halal.  Para fuqaha mendefinisikan sebagai 

Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan 

keuntungan. Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi 

konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan 
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peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. 

Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah 

Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama 

oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana 

dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot 

yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama 

lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang 

memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang 

lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Azas usaha Koperasi 

Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh 

salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang 

diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan 

proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah 

sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan 

melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Sebagaimana 

firman Allah SWT “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat 

siksaannya “. (Q.S Al Maidah ayat 2). 

2.2.1.3 Prinsip Koperasi 

Menurut Rudianto (2010:4), bahwa : “Prinsip - prinsip 

pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas 

kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya 
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mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, 

hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi 

koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai 

lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip 

koperasi biasanya juga mengatur pola kepengelolaan usaha koperasi”.   

Sedangkan menurut ICA (International Coorperative Allianze) 

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

sebagai berikut:   

1. Keanggotaan bersifat sukarela.   

2. Pengawasan secara demokratis.   

3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan 

partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi-transaksi sosial 

atau jasa sosial dari perkumpulan atau usah koperasi.   

4. Pembatasan bunga atas modal.   

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

prinsip koperasi yaitu:   

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:   

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.   

b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.   

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.   

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan 

independen.   
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e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, 

kegiatan dan kemanfaatan koperasi.   

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat 

gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan 

pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.   

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 

lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati 

oleh anggota.  

Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992, prinsip koperasi 

sebagai berikut:  Keanggotaan bersifat sukarela   

a) Pengelolaan dilakukan secara demokratis   

b) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota   

c) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal   

d) Kemandirian.   

2.2.1.4 Jenis – Jenis Koperasi  

Dasar jenis Koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan 

dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan 

ekonominya. Berbagai jenis Koperasi lahir seirama dengan aneka jenis 

usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar menurut 
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Anoraga dan Widiyanti (2007:19), jenis koperasi yang ada dapat kita 

bagi menjadi 5 golongan yaitu:   

1. Koperasi Konsumsi   

Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya 

terdiri dari tiaptiap orang yang mempunyai kepentingan langsung 

dalam lapangan konsumsi.   

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam   

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi 

yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui 

tabungantabungan para anggota secara teratur dan terus menerus 

untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara 

mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan 

kesejahteraan.  

3. Koperasi Produksi   

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang 

kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang 

dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang 

anggota Koperasi.   

4. Koperasi Jasa   

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang 

penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat 

umum.   
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5. Koperasi Serba Usaha   

Koperasi Serba Usaha merupakan bagian dari koperasi kosumen 

yang beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan konsumtif. 

Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya 

bagi anggotanya dengan cara pengadaan barang atau jasa yang murah, 

berkualitas dan mudah didapat. Koperasi serba usaha adalah koperasi 

yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit simpan 

pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota 

juga masyarakat. Koperasi serba usaha memiliki fungsi sebagai 

perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan 

keperluan sehari-hari dan pengelolaan serta pemasaran hasil.  

2.2.1.5  Sumber Modal Koperasi   

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

anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang 

memilik karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan 

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

dibagi”. Berikut penjelasan mengenai modal tersebut:   

1. Modal Anggota   

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai 

sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. 

Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis 

setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. 

Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. 
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Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat 

dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, 

dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.   

a. Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama 

banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu 

masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil 

kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.   

b. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus 

dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, 

seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali 

dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran 

rumah tangga dan keputusan rapat anggota.   

c. Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh 

anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri 

sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh 

pemiliknya setiap saat, karena itu, simpanan sukarela tidak dapat 

dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi 

dikelompokkan sebagai utang jangka pendek. 

2. Modal Sumbangan   

Modal sumbangan adalah sejumlah barang atau uang atau barang 

modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang 

bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat 

dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.   



 
   

24 
  

3. Modal Penyertaan   

Modal penyetoran adalah sejumlah uang atau barang modal yang 

dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk 

menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan 

usaha koperasi.   

4. Cadangan   

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang 

disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya 

cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, 

investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.  

2.2.1.6 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi    

 Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 3 yaitu :  

“Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Sedangkan berdasarkan UU 

Nomor. 17 Tahun 2012 pasal 4 yaitu: “Koperasi bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 

perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.   

Menurut Baswir (2010:64) secara garis besar tujuan koperasi adalah:   

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.   

2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.   

3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.   
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2.2.1.7 Fungsi dan Peran Koperasi   

Menurut Muljono (2013:3) Fungsi koperasi adalah:   

1. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.   

2. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha 

(SHU).   

3. Mengembangkan usaha anggota koperasi.   

4. Meniadakan praktek rentenir.   

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 fungsi koperasi yaitu: 

“Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial”.  

Sedangkan peran koperasi menurut Muljono (2013:3) adalah :   

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada khususnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.   

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat.   

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 

perekonomian nasional koperasi sebagai sokogurunya.  

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.   
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Berdasarkan UU Nomor. 17 tahun 2012 peran koperasi adalah 

sebagai berikut:   

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia 

dan masyarakat.   

2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian Nasional, dan koperasi sebagai soko 

gurunya.   

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi.   

 2.2.2  Laporan Keuangan  

 2.2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan 

(yang dapat di sajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan 

arus kas / laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral  dari laporan keuangan.  

Menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2014:22), 

mengatakan bahwa : “Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan”.  
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Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu 

bagi para pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat financial. Menurut Kasmir (2012:7), dalam pengertian yang 

sederhana ia menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah  Laporan yang 

menunjukkan kodisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu.  

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan untuk perusahaan/koperasi merupakan suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut.  

2.2.2.2 Jenis – Jenis Laporan Keuangan   

Menurut Fraser dan Ormiston yang dikutip Fahmi (2014:24), 

bahwa: “Suatu laporan tahunan corporate terdiri dari empat laporan 

keuangan pokok” yaitu :  

1. Neraca, menunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas 

pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu,sepertipada 

akhir triwulan atau akhir tahun.  

2. Laporan Laba Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba 

atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode tertentu.  

3. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan 

keluar darikegiatan operasi, pendanaan dan investasi selama suatu 

periode.  
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Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan laporan 

keuangan yang berupa neraca dan laba rugi.  

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155) “Neraca adalah 

Ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang 

menunjukkan total aset sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas 

pemilik”.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa neraca merupakan 

ringkasan laporan keuangan. Artinya laporan keuangan disusun secara 

garis besarnya saja dan tidak mendetail. Kemudian, neraca juga 

menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva (harta), kewajiban (utang), 

danmodal perusahaan (ekuitas) pada saat tertentu, untuk mengetahui 

kondisi perusahaan.  

Sedangkan masih menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155) 

“Laporan laba rugi adalah Ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan 

selama periode waktu tertentu, diakhiri dengan laba neto atau rugi neto 

untuk periode tersebut”.  

Dapat dijabarkan bahwa laporan laba rugi memuat jenis – jenis 

pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan jenis - jenis biaya yang 

dikeluarkan dalam periode yang sama.  

2.2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Kasmir, dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” 

(2012:11), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan 

laporan keuangan yaitu :  
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1. Memberikan informasi tentang jenis dan juga aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini.  

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini.  

3. Memberikan informasi tentang jenis dan julmlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu.  

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu  

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan.  

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode  

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.  

8. Informasi keuangan lainnya. 

2.2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan  

Menurut Kasmir (2012:16), dalam bukunya Analisis Laporan 

Keuangan keterbatasan dari laporan keuangan antara lain:  

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), 

dimana data – data yang diambil dari data masa lalu.  

2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan 

hanya untuk pihak tertentu.   
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3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran–taksiran dan 

pertimbangan–pertimbangan tertentu.  

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketiakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak 

menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta 

dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.  

Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai 

keuangan secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan 

agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya, 

meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus 

terjadi.   

2.2.3  Analisis Rasio Keuangan  

2.2.3.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan   

Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan 

keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laba rugi 

(Kasmir, 2012:72).  

Analisis Rasio menggambarkan hubungan atau perimbangan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah 

yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan/koperasi. (Munawir, 2014:64).  
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2.2.3.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan   

Menurut Fahmi (2014:64) adapun manfaat analisis rasio 

keuangan adalah:  

1. Untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.  

2. Sebagai rujukan untuk membuat perencanaan bagi pihak manajemen.  

3. Sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari 

perspektif keuangan.  

4. Bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi 

risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan 

kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.  

5. Dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi.  

2.2.3.3 Jenis – Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Rahardja (2007:70) rasio-rasio dibagi menjadi empat 

bagian dan masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi beberapa 

komponen rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas,rasio 

solvabilitas,dan rasio profitabilitas.  

1. Rasio Likuiditas adalah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan 

apakah perusahaan liquit dalam jangka pendek atau tidak liquit dalam 

jangka pendek. (Fahmi, 2014:59). Analisis rasio likuiditas ini akan di 

analisis, dilihat dari dua aspek yaitu analisis rasio lancar dan analisis 

rasio quick. 

a. Rasio Lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan 
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aktiva aktiva lancar yang dimiliki untuk setiap tahunnya. (Munawir, 

2014:72)  

b. Rasio Quick adalah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menjaminkan hutang lancar atau hutang jangka pendeknya 

dengan aktiva lancar dalam hal ini di luar jumlah persediaan untuk 

setiap tahunnya. (Munawir, 2014:74)  

2. Rasio aktivitas adalah suatu rasio untuk melihat aktivitas perusahaan 

dalam menghasilkan penjualan untuk setiap tahunnya.  

3. Rasio solvabilitas adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. 

4. Rasio profitabilitas adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan 

tertentu untuk setiap tahunnya.   

2.2.3.4 Keterbatasan Analisis Rasio 

Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan 

memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan 

dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat 

sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. 

Karena rasio keuangan yang digunakan juga memiliki banyak 

kelemahan. Seperti dijelaskan oleh J. Fred Weston dalam Kasmir 

(2012:117) sebagai berikut:  

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi, Kemudian data tersebut 

ditafsirkan dengan berbagai cara, misalnya masing-masing perusahaan 
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menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan 

nilai penyusutan terhadap aktivanya sehingga menghasilkan nilai 

penyusutan setiap periode juga berbeda, atau penilaian sediaan yang 

berbeda.  

2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang 

dilaporkan berbeda pula, (dapat naik atau turun), tergantung 

prosedur pelaporan keuangan tersebut.  

3. Adanya manipulasi data, akibatnya hasil perhitungan rasio 

keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.  

4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya berbeda.  

5. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan 

perbedaan.  

6. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut 

berpengaruh.  

7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri 

belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola 

dengan baik. 

2.2.4   Kinerja Keuangan  

Untuk memutuskan dan menilai suatu koperasi memiliki kualitas 

yang baik terdapat dua acuan yang paling dominan yang dapat di 
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lakukan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja 

keuangan dan kinerja non keuangan.  

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. (Fahmi, 2014:2)  

Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan 

pada suatu priode tertentu yang menggambarkan kondisi kesehatan 

keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas. (Sucipto, 2008)  

Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam 

laporan keuangan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran dari 

suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya) ditunjukkan dalam 

periode atau siklus akuntansi), yang menunjukkan kondisi keuangan yang 

telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan 

menurut:  

a. UU No. 25 Tahun 1992  

Kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan 

asas manfaat dan efesiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. 

Sehingga penilaian terhadap kinerja keuangan menjadi sangat penting 

diberbagai macam usaha khususnya perkoperasian. Penilaian kinerja 

keuangan digunakan perusahaan supaya kegiatan operasionalnya lebih 

baik terutama pada bagian keuangannya.  



 
   

35 
  

b. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 

06/Per/M.KUKM/V/2006 

 Kinerja keuangan koperasi merupakan hasil dari kegiatan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang 

sebesarbesarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Dalam 

mewujudkan koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan 

kesehatan, diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tata cara 

yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk 

melakukan penilaian kesehatan koperasi.   

Penilaian terhadap kinerja keuangan koperasi dianggap penting 

untuk mengetahui apakah koperasi tersebut mengalami peningkatan 

atau penurunan tiap tahunnya. Sesuai dengan keputusan menteri 

koperasi dan usaha kecil dan menengah no. 35.3/ Per/ m.kukm/ x/ 

2007 penilaian kinerja koperasi bisa diketahui dari berbagai aspek 

diantaranya aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri 

koperasi.  

Menurut Fahmi (2014:3) terdapat 5 (lima) tahap dalam 

menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :  

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan 

2. Melakukan perhitungan  
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3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitunganyang telah 

diperoleh 

4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan 

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji 

kebenarannya mengenai masalah yang di teliti, dimana hipotesis selalu 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau 

lebih. (Sugiono, 2011). 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut “Kinerja Keuangan KUD Sidomulyo  

pada tahun 2016–2019 dalam menilai kinerja keuangan berada pada kondisi 

yang baik”.  

2.4  Kerangka pikir 

Rasio keuangan adalah rasio yang mengetahui posisi keuangan dan 

untuk mengetahui hubungan dari neraca dan laporan laba rugi dalam laporan 

keuangan, laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kinerja 

keuangan koperasi. Kinerja keuangan koperasi mencerminkan kemampuan 

pengelolaan keuangan koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya untuk 

mengetahui kinerja koperasi maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan.   
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Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dari teori 

yang telah dibahas maka dapat disusun skema kerangka pikir yang 

menggambarkan tentang Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Sidomulyo Kecamtan Palangga, Kabupaten Konawe selatan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

   Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 
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