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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu  adalah kemudahan, 
maka  apabila  kamu  telah  selesai  (dari  suatu  urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan  hanya  kepada  Tuhanmulah  hendaknya  kamu 
berharap.

(Q.S  Alam Nasyarh : 6-8)

Jadikanlah  sabar  dan  sholat  sebagai  penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S. Al Baqoroh : 153)

Ilmu  adalah  senjataku,  sabar  adalah  pakaianku,  yakin 
adalah  kekuatanku,  kejujuran  adalah  penolongku,  taat 
adalah kecintaanku, kebahagiaan adalah sholatku.

(Suri Tauladan Rosulullah SAW)

Sesungguhnya  Allah  SWT tidak akan melihat  tubuh dan 
rupamu tetapi ia akan melihat kepada hatimu dan amalmu,

(H.R. Muslim)

Tak seorangpun dapat melakukan sesuatu dengan benar 
tanpa membuat kesalahan terlebih dahulu.

(Simbah)
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Teman-teman yang selalu ada dan selalu memberidorongan padaku

Almamaterku.

iv



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sunguh 

akhirnya  penulis  dapat  menyelesaikan  penyusunan  skripsi  yang  berjudul 

“ANALISIS  KESEHATAN  KEUANGAN  PADA  KOPERASI  UNIT  DESA 

KARYA BHAKTI DI SUKOHARJO”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

tulus  dan  penghargaan  yang  setingi-tingginya  kepada  semua  pihak  yang  telah 

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 

ini.

Dengan  tidak  mengurangi  rasa  hormat,  ucapan  terima  kasih  dan 

penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM.. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Manajemen 

sekaligus  sebagai  pembimbing  utama  yang  dengan  arif  dan  bijak  telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam  penulisan skripsi ini.

3. Ibu Ir.  Hj.  Irmawati,  SE.,  M.Si.,  selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh kuliah.

v



4. Seluruh  dosen  pengajar  serta  karyawan  dan  karyawarti  Fakultas  Ekonomi 

Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  terima  kasih  atas  pengajaran  serta 

bantuan dan partisipasinya.

5. Bapak  Hadi  Koesnanto,  selaku  ketua  KUD  Karya  Bhakti  yang  telah 

memberikan ijin pada penulis untuk melakukan penelitian.

6. Bapak Parjiyanto selaku kepala TU yang telah memberikan informasi serta 

data yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh karyawan dan karyawati KUD Karya Bhakti terima kasih bantuan dan 

partisipasinya.

8. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberikan doa restu, nasihat, dorongan 

dan  bimbingan serta  pengorbanan  yang  tiada  henti  sehingga  penulis  dapat 

menyelesaikan skripsi ini.

9. Mbak Sri, mas Syam dan adikku Nashir atas kasih sayang dan dukungannya 

serta telah memberikan kebahagiaan, keceriaan tersendiri dalam persaudaraan 

kita.

10. Nur  Widyawati,  dik  Lusi,  dik  Mulyani,  terima  kasih  atas  kesabaran, 

bimbingan,  semangat,  kasih  sayang  dan  doanya  serta  usahanya  untuk 

membuat penulis selalu tersenyum.

11. Iwan,  Agung,  Fauzi,  Joko,  Edi,  Wiwit  yang  memberikan  pertemanan yang 

indah semasa kuliah dan tempat berbagi cerita dan keceriaan tersendiri.

12. Eko,  Budi,  Ilham,  Ajib,  Agus,  Andi,  Yufri,  Didik,  “Makasih  atas 

kebersamaannya”.

13. Teman-temanku Manajemen J Angkatan 2003 terima kasih atas dukungan dan 

kebersamaan kita selama kuliah.

vi



14. Marfuani,  Yurina,  Diah,  Iswati,  Sihey,  Ariani,  Annas,  Mun’im,  Pakde  dan 

Frend-frend, kapan ngumpul-ngumpul lagi??

15. Mas Bambang yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi  ini 

maaf bila kadang merepotkan.

16. Shogun  R  AD  5831  VK  &  Nokia  3200,  terima  kasih  telah  menemani 

kemanapun aku pergi.

17. Untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu “Thank You Very Much”

Akhirnya dengan mengingat hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis 

menyadari  adanya kekurangan dalam skripsi ini, maka segala kritik saran yang 

bersifat  membangun  selalu  penulis  harapkan.  Semoga  hasil  penelitian  yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Penulis

vii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................... ii

HALAMAN MOTTO ................................................................................. iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. iv

KATA PENGANTAR ................................................................................ v

DAFTAR ISI................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL........................................................................................ x

DAFTAR GAMBAR................................................................................... xi

ABSTRAKSI............................................................................................... xii

BAB        I   PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..................................................... 1

B. Perumusan Masalah........................................................... 3

C. Tujuan Penelitian............................................................... 3

D. Kegunaan Penelitian.......................................................... 4

E. Sistematika Skripsi............................................................. 4

BAB      II   TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian  Pendanaan  Koperasi,  Neraca  dan  Laporan 

Rugi Laba ........................................................................6

B. Laporan Keuangan......................................................... 10

C. Kesehatan Keuangan......................................................14

D. Rasio Keuangan............................................................. 15

viii



E. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan........................ 21

BAB     III   METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran ......................................................25

B. Anggapan Dasar dan Hipotesis...................................... 26

C. Metode Penelitian.......................................................... 26

BAB     IV   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUD 

1. Sejarah Singkat dan Letak Lokasi............................32

2. Struktur Organisasi.................................................. 33

3. Bidang Organisasi.................................................... 34

4. Bidang Usaha........................................................... 34

5. Bidang Permodalan.................................................. 36

B. Analisa Data

1. Likuiditas................................................................. 37

2. Solvabilitas...............................................................42

3. Rentabilitas...............................................................46

4. Total Nilai Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilita.48

BAB     V    KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ................................................................... 50

B. Saran ............................................................................. 51

ix



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Cara Perhitungan Nilai Bobot Keuangan BUMN................... 22

Tabel IV.1 Perhitungan Current Ratio ..................................................... 37

Tabel IV.2 Perhitungan Cash Ratio ......................................................... 39

Tabel IV.3 Perhitungan Acid Test Ratio .................................................. 40

Tabel IV.4 Perhitungan Solvabilitas ........................................................ 43

Tabel IV.5 Perhitungan Rentabilitas Ekonomi ........................................ 46

x



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kerangka Pemikiran ............................................................ 25

Gambar III.1 Struktur Organisasi KUD “Karya Bhakti” .......................... 33

xi



ABSTRAKSI

Pada  umunya  tujuan  akhir  suatu  perusahaan  atau  badan  usaha  dalam 
menjalankan  usahanya  adalah  memperoleh  tingkat  laba  yang  maksimal,  yang 
dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  perusahaan  dan  meningkatkan  perluasan 
usaha yang semakin baik.

Untuk dapat memperoleh dana dari  luar  perusahaan diperlukan keadaan 
keuangan  yang  sehat.  Dengan  keadaan  keuangan  yang  sehat  perusahaan  atau 
badan  usaha  memperoleh  kepercayaan  dari  investor  maupun  kreditor.  Dengan 
dasar  pertimbangan  tersebut,  maka  penunlis  mengangkat  masalah  kesehatan 
keuangan  dengan  judul  :  “ANALISIS  KESEHATAN  KEUANGAN  PADA 
KOPERASI UNIT DESA “KARYA BHAKTI” DI SUKOHARJO”.

Pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah apakah keadaan 
keuangan  Koperasi Unit Desa “Karya Bhakti” di Sukoharjo sehat menurut Surat 
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989.

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  likuiditas, 
solvabilitas, dan rentabilitas. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kesehatan 
keuangan  Koperasi  Unit  Desa  “Karya  Bhakti”  di  Sukoharjo,  mengacu  Surat 
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989.

Kegunaan dari  penelitian ini  bagi koperasi  sebagai bahan pertimbangan 
pengurus  koperasi  dalam mengambil  kebijaksanaan  yang  berhubungan  dengan 
masalah  keuangan.  Bagi  peneliti  sebagai  penerapan  teori  yang  pernah  penulis 
peroleh di bangku kuliah dalam dunia usaha. Bagi investor dan kreditor sebagai 
bahan  informasi  keadaan  keuangan  pada  Koperasi  Unit  Desa  “Karya  Bhakti” 
dalam memberikan pinjaman atau menanamkan modal.

Anggapan  dasar  dalam menentukan  kriteria  kondisi  keuangan Koperasi 
Unit Desa “Karya Bhakti” di Sukoharjo didasarkan atas Surat Keputusan Menteri 
Keuangan  RI  No.  740/KMK.00/1989  yang  berlaku  untuk  Badan  Usaha  Milik 
Negara (BUMN). Menurut dugaan sementara penulis, keadaan keuangan Koperasi 
Unit Desa “Karya Bhakti” di Sukoharjo dalam kondisi tidak sehat  berdasarkan 
Surat  Keputusan Menteri  Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989 dengan analisis 
likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Sedangkan metodologi  penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan 
skripsi ini dengan cara study kasus pada Koperasi Unit Desa “Karya Bhakti” di 
Sukoharjo, sedang data yang diperlukan berupa neraca 2003 – 2005 dan laporan 
rugi laba 2003 – 2005 serta data pendukung lainnya. Analisis data menggunakan 
pendekatan  kuantitatif  dengan  cara  analisis  keuangan  dengan  perhitungan 
likuiditas,  solvabilitas,  dan  rentabilitas.  Hasil  dari  perhitungan  likuiditas, 
solvabilitas,  dan  rentabilitas  diperhitungkan  dengan  bobot  sesuai  dalam  Surat 
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989.

Berdasarkan  analisis  terhadap  hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  hal-hal 
sebagai berikut : 
- Nilai likuiditas Koperasi Unit Desa “Karya Bhakti” di Sukoharjo selama tiga 

tahun  terakhir  sebesar  7,50  berarti  koperasi  dalam  kondisi  kurang  sehat, 
karena kriteria kurang sehat terletak antara 6,25 s/d 8,33.
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- Nilai  solvabilitas  Koperasi  Unit  Desa “Karya  Bhakti”  di  Sukoharjo selama 
tiga tahun terakhir sebesar 7,31 berarti koperasi dalam kondisi kurang sehat, 
karena kriteria kurang sehat apabila nilai solvabilitas terletak antara 6,25 s/d 
9,38.

- Nilai Rentabilitas Koperasi Unit  Desa “Karya Bhakti” di  Sukoharjo selama 
tiga tahun terakhir sebesar 5,625 berarti koperasi dalam kondisi tidak sehat, 
karena kriteria tidak sehat,  karena kriteria  tidak sehat bila  nilai  rentabilitas 
lebih kecil dari 31,25. 

- Total  nilai  dari  ketiganya  (likuiditas,  solvabilitas  dan  rentabilitas)  sebesar 
20,435 berarti dalam kriteria tidak sehat dimana nilai tidak sehat apabila angka 
rata-rata kurang dari atau sama dengan 44.

Dari hasil penelitian ini diketahui kelemahan keuangan terletak pada segi 
lukuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Lukuiditas koperasi dalam keadaan kurang 
sehat, solvabilitas dalam keadaan kurang sehat dan rentabilitas tidak sehat. total 
nilai dari likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam kriteria tidak sehat, kriteria 
ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989.
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