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Abstak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan unit 
pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri 
pedesaan di kabupaten Purbalingga. Penilaian kinerja keuangan ini dilihat dari dua aspek, 
yaitu aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman. 
 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan UPK 
PNPM MPd satu kabupaten yaitu kabupaten Purbalingga, berupa laporan konsolidasi 
bulanan UPK dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Data dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan analisis rasio keuangan.  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM MPd di 

kabupaten Purbalingga dilihat dari aspek pengelolaan keuangannya dari tahun 2009 hingga 
2012 berkisar antara interval 85,42%-87,50% termasuk kategori kinerja yang baik, 
sedangkan kinerja keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga dilihat dari aspek 
pengelolaan pinjaman dari tahun 2009 hingga 2012 berkisar antara interval 83,33%-91,67% 
termasuk kategori kinerja yang baik. Hasil penilaian kesehatan UPK PNPM MPd di 
kabupaten Purbalingga dari tahun 2009 hingga 2012 besarnya lebih dari 75, termasuk 
kategori sehat. 

 
 

Kata Kunci: UPK PNPM, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan. 
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PENDAHULUAN 
 

Indonesia memiliki persoalan 
kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan 
di Indonesia dapat dilihat dari tiga 
pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, 
kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar 
wilayah. Persoalan penggangguran  lebih 
dipicu oleh  rendahnya  kesempatan dan 
peluang kerja bagi angkatan kerja pedesaan. 
Upaya untuk menanggulangi harus 
menggunakan pendekatan multi disiplin 
yang berdimensi pemberdayaan. 
Pemberdayaan yang tepat harus memadukan 
aspek-aspek penyadaran, peningkatan 
kapasitas, dan pendayagunaan.  

 
Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di 
dalam mengimplementasikan kegiatannya 
dilakukan lewat UPK (Unit Pengelola 
Kegiatan). UPK merupakan lembaga yang 
dibentuk oleh forum  MAD (Musyawarah 
Antar Desa) sebagai lembaga pengelola dana 
PNPM Mandiri Pedesaan baik dana hibah ke 
masyarakat dan dana pinjaman bergulir 
dengan fungsi memberikan pelayanan 
kepada masyarakat miskin dan marjinal 
dengan tetap melibatkan masyarakat secara 
umum. Keberadaan lembaga UPK memiliki 
posisi yang sangat strategis dalam rangka 
melestarikan hasil-hasil yang telah 
dilaksanakan oleh program PNPM Mandiri 
Perdesaan karena fokus kegiatan UPK 
dilakukan di tingkat kecamatan. 

 
Dalam menjalankan setiap tugasnya, 

UPK tentunya harus memiliki akuntabilitas 
kinerja yang baik. Menurut Mardiasmo 
(2002:20), akuntabilitas publik adalah 
kewajiban pihak pemegang amanah untuk 
memberikan pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
kepada pihak yang memberi amanah yang 
memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut. 
Akuntabilitas kinerja adalah instrumen 
pertanggungjawaban yang meliputi berbagai 
indikator dan mekanisme kegiatan 

pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja 
secara menyeluruh untuk memenuhi 
kewajiban dalam mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi yang dibebankan 
kepada pejabat yang bersangkutan. 

 
Indikator kinerja merupakan kriteria 

yang digunakan untuk menilai keberhasilan 
pencapaian tujuan organisasi yang 
diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. 
Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang 
direncanakan, baik oleh pribadi maupun 
organisasi. Apabila pencapaian sesuai 
dengan yang direncanakan, maka kinerja 
yang dilakukan terlaksana dengan baik. 
Apabila pencapaian melebihi dari apa yang 
direncanakan dapat diakatakan kinerjanya 
sangat bagus. Sabaliknya apabila pencapaian 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau 
kurang dari apa yang direncanakan, maka 
kinerjanya jelek. 

 
Kemampuan sistem pengukuran kinerja 

dalam meningkatkan kinerja, transparansi, 
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
ternyata masih sering dipertanyakan, baik di 
luar negeri maupun di Indonesia. Untuk itu 
diperlukan alat pengukuran yang tepat. PTO 
(Petunjuk Teknis Operasional) PNPM 
Mandiri Pedesaan telah menjelaskan 
bagaimana menghitung kinerja dan 
kesehatan pengelolaan keuangan UPK. 

 
Kinerja keuangan adalah suatu ukuran 

kinerja yang menggunakan indikator 
keuangan. Analisis kinerja  keuangan pada 
dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di 
masa lalu dengan melakukan berbagai 
analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan 
yang mewakili realitas entitas dan potensi-
potensi kinerja yang akan berlanjut. Analisis 
rasio sebagai sumber informasi keuangan 
akan bermanfaat apabila angka-angka rasio 
tersebut dibandingkan dari tahun ke tahun 
agar dapat mengetahui semakin efisien 
tidaknya dalam mengelola keuangan. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
kinerja keuangan UPK PNPM MPd di 
kabupaten Purbalingga periode 2009-2012. 
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Laporan Keungan. Menurut Prastowo 
(2008:5) laporan keuangan adalah laporan 
yang disusun dengan tujuan untuk 
menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan, kinerja, dan perubahan 
posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 
dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

 
Dalam penjelasan Petunjuk Teknis 

Operasional (PTO) PNPM MPd pada bab 
pendanaan dan administrasi kegiatan PNPM 
MPd (2012:4), pelaporan keuangan UPK 
adalah kegiatan untuk mencatat atau 
merekam semua kegiatan atau transaksi 
terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK 
mulai tahap penyusunan rencana anggaran, 
pembukuan, sampai penyusunan laporan 
keuangan. Kegiatan ini dilakukan dalam 
rangka mendorong transparansi dan 
akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan 
keuangan. 

 
Jenis Laporan Keuangan. Manurut 

Hanafi (2009:49) ada tiga macam laporan 
keuangan yang pokok dihasilkan, yaitu 
neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran 
kas. Hanafi (2009:12-19) mengartikan neraca 
ialah suatu laporan keuangan yang 
menggambarkan kondisi keuangan 
perusahaan, laporan laba rugi merupakan 
laporan prestasi perusahaan dalam jangka 
waktu tertentu, sedangkan laporan aliran kas 
yaitu laporan yang menyajikan informasi 
aliran kas masuk atau keluar bersih pada 
suatu periode dari tiga kegiatan pokok 
perusahaan yaitu operasi, investasi, dan 
pendanaan. 

 
Dalam penjelasan PTO PNPM MPd 

(2012:5), jenis-jenis laporan keuangan UPK 
(Unit Pengelola Kegiatan) ada tiga, yaitu: 
a. Laporan Arus Dana, yaitu laporan yang 

menggambarkan tentang sumber, 
pengguna, dan perubahan dana dalam satu 
periode tertentu. 
 

b. Neraca/Neraca Microfinance, yaitu 
laporan yang menjelaskan posisi 
keuangan UPK per tanggal tertentu (akhir 
bulan atau akhir tahun). 

 
c. Laporan Operasional Keuangan 

UPK/Laba Rugi UPK, yaitu laporan yang 
menggambarkan pendapatan dari 
pengembalian jasa pinjaman, bunga bank 
yang diterima, dan lain-lain serta biaya 
opersional/non operasional UPK yang 
terjadi selama satu periode.  

 
Kinerja Keuangan. Menurut Riyanto 

(2003:25) kinerja keuangan adalah 
kemampuan suatu perusahaan dalam 
menggunakan finansial untuk mendapatkan 
profit yang direncanakan. Pendapatan yang 
dimiliki oleh suatu perusahaan baik dilihat 
dari sumbernya maupun fungsinya 
terangkum dalam laporan keuangan yang 
meliputi neraca, rugi laba, laporan posisi 
keuangan dan catatan atas laporan keuangan. 

 
Dalam penjelasan PTO PNPM MPd 

(2012:42), kinerja keuangan adalah 
melakukan penilaian system atau aturan 
pengelolaan keuangan yang mencakup 
proses perencanaan, pelaporan dan hasil 
(performance) pengelolaan. Dalam penilaian 
aspek ini menekankan kesiapan UPK dalam 
mengelola keuangan program apapun atau 
proyek apapun di kemudian hari, karena 
penilaian didasarkan pada pengelolaan 
transaksi keuangan yang normatif dengan 
standar minimal. 

 
Dalam penjelasan PTO PNPM MPd 

(2012:44) kinerja keuangan dapat dinilai dari 
dua aspek, yaitu aspek pengelolaan keuangan 
dan aspek pengelolaan pinjaman. Pada aspek 
pengelolaan keuangan ini terdapat enam 
rasio keuangan yang dapat digunakan,yaitu: 

 
a. Rasio Pendapatan 
b. Rasio Biaya 
c. Rasio Laba/Surplus 
d. Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana 
e. Rasio Risiko Pinjaman 
f. Rasio Alokasi Laba/Surplus 
 

Aspek yang ke dua adalah aspek 
pengelolaan pinjaman. Pada aspek ini 
terdapat empat rasio keuangan yang dapat 
digunakan, yaitu:  
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a. Rasio Pertumbuhan Pemodalan 
b. Rasio Pertumbuhan Kelompok 
c. Rasio Tingkat Pengembalian  
d. Rasio Risiko Pinjaman Sesuai Dengan 

Laporan Kolektibilitas Terakhir  
 
Penelitian Terdahulu. Berkaitan 

dengan topik kajian yang dilakukan oleh 
penulis dalam penelitian ini, maka penulis 
menggunakan penelitian terdahulu sebagai 
pembanding. Penelitian Samson (2001) 
menggunakan metode deskriptif analitis 
yang menggambarkan pengelolaan keuangan 
daerah Kabupaten Barito Kuala 
menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif 
yang ditunjukkan dengan rasio efektifitas 
104 persen dan sangat efisien yang 
ditunjukkan dengan rasio efisiensi 51 persen. 
Machfoedz (1994) menguji manfaat rasio 
keuangan dalam memprediksi laba 
perusahaan di masa yang akan datang. Rasio 
keuangan yang digunakan adalah cash 
flows/current liabilities, net worth and total 
liabilities/fixed assets, gross profit/sales, 
operating income/sales, net income/sales, 
quick assets/inventory, operating 
income/total liabilities, net worth/sales, 
current liabilities/net worth, dan net 
worth/total liabilities. Hasilnya ditemukan 
bahwa rasio keuangan yang digunakan 
dalam model bermanfaat untuk memprediksi 
laba satu tahun ke muka, namun tidak 
bermanfaat untuk memprediksi lebih dari 
satu tahun.  

 
Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Almilia (2009) dengan sampel yang dipilih 
dengan metode purposive sampling 
berjumlah 28 bank umum swasta nasional 
non devisa yang terdaftar di direktori Bank 
Indonesia selama tahun 1995-2005, yang 
memberikan simpulan bahwa model prediksi 
kinerja keuangan pada Bank Umum Swasta 
Nasional Non Devisa tidak konsisten pada 
periode 1995-2005. Penelitian yang 
dilakukan oleh Kristijadi (2003) dengan 
sampel yang diambil dari perusahaan yang 
laporan keuangannya terdapat di BEJ pada 
tahun 1998-2001 sebanyak 61 perusahaan 
manufaktur, memberikan simpulan bahwa 

rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk 
memprediksikan financial distress suatu 
perusahaan. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis dan Sumber Data 
 

Penelitian yang digunakan penulis adalah 
penelitian deskriptif, maksudnya penelitian 
terhadap fenomena atau populasi untuk 
menjelaskan karakteristik masalah yang ada 
tingkat eksplanasinya, mengacu pada data 
berupa angka-angka sehingga hal ini 
dikategorikan dalam penelitian yang bersifat 
kuantitatif. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang didapat dari laporan keuangan UPK 
PNPM MPd kabupaten Purbalingga berupa 
laporan laba-rugi, neraca, dan data lain yang 
berkaitan. 

 
Dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis rasio yang telah ditetapkan 
PNPM dalam PTO (Petunjuk Teknis 
Operasional). Pada PTO (2012:44) terdapat 
standar penilaian tersendiri, penjelasannya 
sebagai berikut: 

 
Aspek Pengelolaan Keuangan. Pada 

aspek ini terdapat enam rasio keuangan yang 
digunakan, yaitu: 

 
a. Rasio Pendapatan 

Rasio pendapatan ini dapat dihitung 
dengan cara sebagai berikut:  
 
1) Rasio Pendapatan 1 (RP1) 
RP  X 100%…………………….(1) 
Keterangan: 
    RP1     : Rasio pendapatan (%) 
    P    : Pendapatan  
    RTSP  : Rata-rata saldo 
                  Pinjaman 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <10%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
10% - 20%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala >20%. 
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2) Rasio Pendapatan 2 (RP2) 
RP  X 100%……………(2) 
Keterangan: 

RP2 : Rasio pendapatan (%) 
TP : Total pendapatan 
RTSP : Rata-rata saldo 
              Pinjaman. 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <20%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
20% - 30%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala >30%. 

 
b. Rasio Biaya 

Rasio biaya ini dapat dihitung dengan 
cara sebagai berikut: 
 
1) Rasio Biaya 1 (RB1) 

RB  X 100%……………(3) 
Keterangan: 

RB1 : Rasio biaya (%) 
BO : Biaya operasional 
RTSP : Rata-rata saldo 
              Pinjaman 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
25% - 50%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala <25%. 

 
2) Rasio Biaya 2 (RB2) 

RB  X 100%……………(4) 
Keterangan: 

RB2 : Rasio biaya (%) 
TB : Total biaya 
RTSP : Rata-rata saldo 
              Pinjaman 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
30% - 50%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala <30%. 

 
3)   Rasio Biaya 3 (RB3) 

RB    X 100%   …………….. (5)  
Keterangan: 

RB3 : Rasio biaya (%) 
BO : Biaya operasional 
P : Pendapatan 
  

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >75%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
50% - 75%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala <50%. 

 
4) Rasio Biaya 4 (RB4) 

RB  X 100%………………(6) 
 
Keterangan: 

RB4 : Rasio biaya (%) 
TB : Total biaya 
TP  : Total pendapatan 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada >80%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
60% - 80%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala <60%. 

 
c. Rasio Laba/Surplus 

Rasio laba/surplus ini dapat dihitung 
dengan cara sebagai berikut:  
 
1) Rasio Laba 1 (RL1) 

RL  X 100%…(7) 
 
Keterangan: 

                       RL1           : Rasio laba (%) 
    TPO–TBO     : Total  
           pendapatan operasional –  
           Total biaya operasional 

RTSP           : Rata-rata saldo         
        Pinjaman 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <10%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
10%-20%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala >20%. 

 
2) Rasio Laba 2 (RL2) 

RL  X 100%………(8) 
Keterangan: 

RL2    : Rasio laba (%) 
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TP – TB : Total pendapatan –  
                 Total biaya 
RTSP     : Rata-rata saldo  
                 Pinjaman 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <5%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 
3 berada pada skala >10%. 
 

3) Rasio Laba 3 (RL3) 
RL  X 100%………(9) 
Keterangan: 

RL3   : Rasio laba (%) 
TP – TB : Total pendapatan - 

Total biaya  
TP          : Total pendapatan 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <10%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
10%-15%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala >15%. 
 

d. Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana 
Rasio efektivitas pengelolaan dana ini 
dapat dihitung dengan cara sebagai 
berikut:  

 
1) Rasio Efektivitas 1 (RE1) 

RE  X 100%……….(10) 
Keterangan: 

RE1           : Rasio efektivitas (%) 
RSKDP : Rata-rata saldo kas  
                dana perguliran 
TRTSP  : Rata-rata saldo  
                 pinjaman  
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >5%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
3%-5%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 
berada pada skala <3%. 

 
2) Rasio Efektivitas 2 (RE2) 

RE  X 100%………….(11) 
Keterangan: 

RE3 : Rasio efektivitas (%) 

RSBP : Rasio saldo bank  
              perguliran 
RTSP  : Rata-rata saldo  
              Pinjaman 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >20%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
10%-20%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala <10%. 

 
3) Rasio Efektivitas 3 (RE3) 

RE  X 100%…………….(12) 
Keterangan: 

RE2 : Rasio efektivitas (%) 
NPI : Nilai pembelian  
              inventaris 
L : Total Pendapatan 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >10%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 
3 berada pada skala <5%. 

 
e. Rasio Risiko Pinjaman 

Rasio risiko pinjaman ini dapat 
dihitung dengan cara sebagai berikut:  
 

1) Rasio Risiko Pinjaman 1 (RRP1) 
RRP  X 100%…………(13) 
Keterangan: 

RRP1 : Rasio risiko  
              pinjaman (%) 
RSP : Risiko pinjaman 
TP : Total Pendapatan 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
25%-50%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala <25%. 

 
2) Rasio Risiko Pinjaman 2 (RRP2) 

RRP  X 100%………(14) 
Keterangan: 

RRP2 : Rasio risiko  
              pinjaman (%) 
TRBP : Total realisasi biaya  
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              penghapusan 
RSP : Risiko pinjaman 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
25%-50%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala <25%. 

 
3) Rasio Risiko Pinjaman 3 (RRP3) 

RRP  X 100%……(15) 
Keterangan: 

RRP3 : Rasio risiko Biaya(%) 
TRBP : Total realisasi biaya  

               penghapusan 
TP  : Total Pendapatan 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala >10%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 
3 berada pada skala <5%. 

 
f. Rasio Alokasi Keuntungan 

Rasio alokasi keuntungan ini dapat 
dihitung dengan cara sebagai berikut:  
 
RAK  X 100%……………….(16) 
Keterangan: 

 RAK  : Rasio alokasi Keuntungan(%) 
   LDT  : Laba ditahan  

 TL     : Total laba 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <25%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
25%-50%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala >50%. 

 
Aspek Pengelolaan Pinjaman. Pada 

aspek ini terdapat empat rasio keuangan 
yang dapat digunakan, yaitu:  

 
a. Rasio Pertumbuhan Permodalan 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 
RPP  X 100 %….....(17) 
Keterangan: 

 RPP         : Rasio pertumbuhan  
                                   permodalan (%) 

SP + DB      : Saldo pinjaman +  

                       dana bergulir 
           (SP + DB)-1  : Saldo pinjaman +  

                   dana bergulir (tahun lalu) 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <5%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 
3 berada pada skala >10% 

 
b. Rasio Pertumbuhan Kelompok 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 
RPK

   
 X 100 %……….(18) 

Keterangan: 
     RPK   : Rasio pertumbuhan 
                  kelompok (%) 
     JKP   : Jumlah kelompok  

                peminjam  
     JKP-1  : Jumlah kelompok  
                  peminjam (tahun lalu) 
 

Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <5%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 
3 berada pada skala >10%. 

 
c. Rasio Tingkat Pengembalian  
       Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

RTP  X 100%………………(19) 
Keterangan: 

  RTP     : Rasio tingkat       
               pengembalian pinjaman (%) 
  TPM    : Total pinjaman 

              PPM    : Pengembalian pinjaman 
 

Rasio tingkat pengembalian sesuai 
dengan Laporan Perkembangan Pinjaman 
terakhir. Rasio ini dianggap “kurang” apabila 
bernilai 1 berada pada skala <60%, disebut 
“cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 
60%-80%, dan disebut “baik” apabila 
bernilai 3 berada pada skala >80%. 
 
d. Rasio Risiko Pinjaman sesuai dengan 

Laporan Kolektibilitas terakhir  
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 
RRPJ  X 100%……………….(20) 
Keterangan: 
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     RRPJ   : Rasio resiko pinjaman (%) 
   T         : Total tunggakan di atas  
                 enam bulan  
S            : Total saldo  
               Pinjamanpembiayaan 
               (tidak baik)  
 

Rasio risiko pinjaman sesuai dengan 
Laporan Kolektibilitas terakhir. Rasio ini 
dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada 
pada skala  >40%, disebut “cukup” apabila 
bernilai 2 berada pada skala 20%-40%, dan 
disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada 
skala sampai dengan 20% 

 
Setelah dilakukan analisis penilaian 

kinerja keuangan, selanjutnya dapat 
diketahui nilai kesehatan UPK dilihat dari 
aspek kuantitatifnya. Adapun langkah-
langkahnya yang telah dijelaskan dalam PTO 
adalah berikut ini (lihat Tabel I). 

 
Tabel. I 

LEMBAR NILAI KESEHATAN UPK 

Sumber: PTO (Petunjuk Teknis Operasional) 
PNPM MPd (2012:44). 
 
a. Melakukan penilaian indikator 

kemudian menjumlahkan untuk masing-
masing aspek penilaian. Hasil 
penjumlahan tiap-tiap aspek dimasukkan 
dalam tabel total nilai pada aspek 
penilaian. 

b. Perhitungan nilai konversi dilakukan 
dengan membagi total nilai dengan nilai 
maksimal dan hasilnya dikalikan dengan 
angka 100. 

c. Perhitungan nilai akhir dilakukan 
dengan pengalian nilai konversi dengan 
bobot penilaian masing-masing aspek 
penilaian. 

d. Perhitungan nilai kesehatan dengan 
menjumlahkan nilai akhir masing-
masing aspek penilaian. 
 
Kategori kesehatan UPK dapat dilihat 

pada tabel II yang mana berisi skala interval 
nilai yaitu, kategori “sehat” berada pada nilai 
lebih dari 75, kategori “cukup sehat” berada 
pada nilai lebih dari 60 sampai dengan 75, 
kategori “tidak sehat” berada pada nilai 
kurang dari 60. 

 
Tabel. II 

LEMBAR KATEGORI KESEHATAN 
UPK 

Kategori Nilai Aspek 
Kuantitatif 

Sehat Lebih dari 75 
Cukup sehat Antara 60 s/d 75 
Tidak sehat Kurang dari 60 

 Sumber: PTO (Petunjuk Teknis 
Operasional) PNPM MPd (2012:44). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Rasio pendapatan (RP1) dari tahun 2009 
sampai dengan tahun 2012 secara umum 
mengalami kenaikan. Nilai terendah terjadi 
pada tahun 2009 yaitu sebesar 18,16% sesuai 
dengan aturan dalam PNPM MPd nilai 2 
termasuk ketegori cukup. Kemudian pada 
tahun 2010 naik menjadi 22,73% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. Nilai tertinggi 
terjadi pada tahun 2011 yaitu, sebesar 
24,84% dengan nilai 3 termasuk kategori 
baik, namun di tahun 2012 nilainya turun 
sebesar 0,62% menjadi 24,22% dengan nilai 
3 masih termasuk kategori baik. Untuk rata-
rata dari rasio pendapatan (RP1) ini  adalah 
22,48% selama 2009 sampai dengan 2012 
dengan nilai 3 termasuk ketegori baik.  

 
Rasio pendapatan kedua (RP2) yaitu 

membandingkan antara total pendapatan 
dengan rata-rata saldo pinjaman, apabila 
semakin tinggi nilai RP2 menunjukkan 
kinerja keuangan yang semakin baik. Nilai 
terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 
sebesar 18,81% dengan nilai 1 termasuk 
ketegori kurang, kemudian pada tahun 2010 
naik menjadi 23,68% dengan nilai 2 

ASPEK 
PENILAIAN 

Total 
nilai 
(a) 

Nilai 
maksi
mal 
(b) 

Nilai 
konversi 
c = (a/b) x 

100 

Bobot 
penilai

an 
(d) 

Nilai 
akhir 
e = c x 

d 
Penilaian 

Pengelolaan 
Keuangan 

   50%  

Penilaian 
pengelolaan 
pinjaman 

   50%  

 Niai Kesehatan  
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termasuk kategori cukup. Pada tahun 2011 
yaitu, sebesar 25,85% dengan nilai 2 masih 
termasuk kategori cukup, namun di tahun 
2012 nilainya turun menjadi 25,11% dengan 
nilai 2, termasuk kategori cukup. Untuk rata-
rata dari rasio pendapatan (RP2) ini  adalah 
23,36% dengan nilai 2 termasuk ketegori 
cukup. 

 
Rasio biaya (RB1) dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 secara umum 
mengalami kenaikan. Nilai terendah terjadi 
pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,57% dengan 
nilai 3 termasuk ketegori baik, kemudian 
pada tahun 2010 naik menjadi 6,48% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. Pada tahun 
2011 mengalami kenaikan menjadi 6,76% 
dengan nilai 3 termasuk kategori baik. Nilai 
tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu 
sebesar 7,56% dengan nilai 3 termasuk 
kategori baik. Untuk rata-rata dari rasio 
biaya (RB1) ini  adalah 6,59% dengan nilai 3 
termasuk ketegori baik. 

 
Rasio biaya (RB2) dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 secara umum 
mengalami kenaikan, namun masih dalam 
ketegori baik. Nilai terendah terjadi pada 
tahun 2009 yaitu sebesar 5,68% dengan nilai 
3 termasuk ketegori baik, kemudian pada 
tahun 2010 naik sebesar 0,93% menjadi 
6,61% dengan nilai 3 termasuk kategori baik. 
Pada tahun 2011 naik menjadi 6,93% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. Nilai tertinggi 
terjadi pada tahun 2012 yaitu, sebesar 7,70% 
dengan nilai 3 masih termasuk kategori baik. 
Untuk rata-rata dari rasio biaya (RB2) ini  
adalah 6,73% dengan nilai 3 termasuk 
ketegori baik. 

 
Rasio biaya (RP3) pada tahun 2009 rasio 

ini sebesar 30,65% dengan nilai 3 termasuk 
ketegori baik, kemudian pada tahun 2010 
turun sebesar 2,22% menjadi 28,43% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. Nilai terendah 
terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 
27,20% dengan nilai 3 termasuk ketegori 
baik. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2012, 
yang naik dari tahun sebelumnya 4,01%  
menjadi sebesar 31,21% dengan nilai 3 
termasuk kategori baik. Untuk rata-rata dari 

rasio biaya (RB3) ini  adalah 29,37% dengan 
nilai 3 termasuk ketegori baik. 

 
Rasio biaya (RB4) pada tahun 2009 rasio 

ini sebesar 30,22% dengan nilai 3 termasuk 
ketegori baik, kemudian pada tahun 2010 
turun sebesar 2,31% menjadi 27,91% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. Nilai terendah 
terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 
26,82% dengan nilai 3 termasuk ketegori 
baik, Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2012, 
yang naik dari tahun sebelumnya 3,83% 
menjadi sebesar 30,64% dengan nilai 3 
termasuk kategori baik. Untuk rata-rata dari 
rasio biaya (RB4) ini  adalah 29,99% dengan 
nilai 3 termasuk ketegori baik. 

 
Rasio laba (RL1) mengalami nilai 

terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 
7,11% dengan nilai 1 termasuk ketegori 
kurang, kemudian pada tahun 2010 naik 
menjadi 9,53% dengan nilai 1 termasuk 
kategori kurang. Nilai tertinggi terjadi pada 
tahun 2011, yaitu sebesar 10,25% dengan 
nilai 2 termasuk kategori cukup, namun di 
tahun 2012 nilainya turun sebesar 0,82% 
menjadi 9,43% dengan nilai 1, termasuk 
kategori kurang. Untuk rata-rata dari rasio 
pendapatan (RL1) ini  adalah 9,08% dengan 
nilai 1 termasuk ketegori kurang. 

 
Rasio laba (RL2) dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2012 secara umum mengalami 
naik turun. Nilai terendah terjadi pada tahun 
2009 yaitu sebesar 13,12% dengan nilai 3 
termasuk ketegori baik, kemudian pada 
tahun 2010 naik sebesar 4,47% menjadi 
17,59% dengan nilai 3 termasuk kategori 
baik. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011, 
yaitu sebesar 18,91% dengan nilai 3 
termasuk kategori baik, namun di tahun 2012 
nilainya turun menjadi 17,42% dengan nilai 
3 termasuk kategori baik. Untuk rata-rata 
dari rasio pendapatan (RL2) ini  adalah 
16,76% dengan nilai 3 termasuk ketegori 
baik. 

 
Rasio laba (RL3) dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2012 secara umum mengalami 
naik turun. Pada tahun 2009 rasio labanya 
sebesar 69,78% dengan nilai 3 termasuk 
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ketegori baik. Nilai tertinggi terjadi pada 
tahun 2010 naik sebesar 4,51% dari tahun 
sebelumnya menjadi 74,29% dengan nilai 3 
termasuk kategori baik. Namun pada tahun 
2011 turun sebesar 1,11% menjadi 73,18% 
dengan nilai 3 termasuk kategori baik. Nilai 
terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 
sebesar 69,36% turun 3,82% dari tahun 
sebelumnya dengan nilai 3 termasuk kategori 
baik. Untuk rata-rata dari rasio pendapatan 
(RL3) ini  adalah 71,66% dengan nilai 3 
termasuk ketegori baik. 

 
Rasio efektivitas (RE1) dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 secara umum 
mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 
memiliki rasio sebesar 0,10% dengan nilai 3 
ternasuk kategori baik. Nilai terendah terjadi 
pada tahun 2010, terjadi penurunan sebesar 
0,08% dari tahun sebelumnya menjadi 
0,02% dengan nilai 3 termasuk ketegori baik, 
kemudian pada tahun 2011 naik sebesar 
0,09% menjadi 0,11% dengan nilai 3 
termasuk kategori baik. Nilai tertinggi terjadi 
pada tahun 2012, yaitu sebesar 0,27% 
dengan nilai 3 termasuk kategori baik. Untuk 
rata-rata dari rasio efektivitas (RE1) ini  
adalah 0,13% dengan nilai 3 termasuk 
ketegori baik. 

 
Rasio efektivitas (RE2) dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 secara umum 
mengalami kenaikan. Nilai terendah terjadi 
pada tahun 2009 yaitu sebesar 9,59% dengan 
nilai 3 termasuk ketegori baik, kemudian 
pada tahun 2010 naik menjadi 13,04% 
dengan nilai 2 termasuk kategori cukup. 
Pada tahun 2011 naik sebesar 3,55% menjadi 
16,59% dengan nilai 2 termasuk kategori 
cukup. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 
2012, yaitu sebesar 20,84% dengan nilai 1 
termasuk kategori kurang. Untuk rata-rata 
dari rasio efektivitas (RE2) ini  adalah 
12,77% dengan nilai 2 termasuk ketegori 
cukup. 

 
Rasio efektivitas (RE3) dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 secara umum 
mengalami naik turun. Nilai tertinggi terjadi 
pada tahun 2009 sebesar 21,41% dengan 
nilai 1 termasuk ketegori kurang, kemudian 

pada tahun 2010 turun menjadi 11,94% 
dengan nilai 1 termasuk kategori kurang. 
Pada tahun 2011 mengalami kenaikan 
sebesar 1,2% menjadi 13,14% dengan nilai 1 
termasuk kategori kurang. Nilai terendah 
terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,64% 
dengan nilai 2 termasuk ketegori cukup. 
Untuk rata-rata dari rasio efektivitas (RE3) 
ini  adalah 13,03% dengan nilai 1 termasuk 
ketegori kurang. 

 
Rasio risiko pinjaman (RRP1) 

mengalami nilai terendah pada tahun 2009 
yaitu sebesar 11,50% dengan nilai 3 ternasuk 
kategori baik, kemudian pada tahun 2010 
naik sebesar 5,6% dari tahun sebelumnya 
menjadi 17,10% dengan nilai 3 termasuk 
ketegori baik. Pada tahun 2011 naik sebesar 
9,89% menjadi 26,99% dengan nilai 2 
termasuk kategori cukup. Nilai tertinggi 
terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 
32,96% dengan nilai 2 termasuk kategori 
cukup 

 
Rasio risiko pinjaman (RRP2) dari tahun 

2009 sampai dengan tahun 2012 secara 
umum memiliki RRP2 sebesar 0% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. 

 
Rasio risiko pinjaman (RRP3) dari tahun 

2009 sampai dengan tahun 2012 secara 
umum memiliki RRP3 sebesar 0% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. 

 
Rasio alokasi keuntungan (RAK) dari 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 secara 
umum mengalami perubahan yang sulit 
untuk diprediksi, sehingga terjadi naik dan 
turun. Pada tahun 2009 rasio ini diawali 
dengan nilai rasio yang tinggi, yaitu sebesar 
67,56% dengan nilai 3 termasuk ketegori 
baik, namun kemudian pada tahun 2010 
turun sebesar 3,19% menjadi 64,37% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. Tahun 2011 
naik kembali sebesar 3,97% menjadi 
68,34%. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 
2011 yaitu, sebesar 68,34% dengan nilai 3 
termasuk kategori baik, namun di tahun 2012 
nilainya turun kembali sebesar 1,02% 
menjadi 67,32%. Nilai terendah terjadi pada 
tahun 2012 yaitu sebesar 67,32% dengan 
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nilai 3 masih termasuk ketegori baik. Untuk 
rata-rata dari rasio alokasi keuntungan 
(RAK) ini  adalah 66,90% dengan nilai 3 
termasuk ketegori baik. 

 
Rasio pertumbuhan permodalan (RPP) 

pada tahun 2009 terendah yaitu 8,87% 
memiliki nilai 2 sehingga masuk kategori 
cukup, kemudian pada tahun 2010 dan 2011 
meningkat menjadi 11,33% dan 12,78% di 
mana bernilai 3 sehingga masuk kategori 
baik, namun pada tahun 2012 mengalami 
penurunan menjadi sebesar 11,72% bernilai 
3 termasuk kategori baik. Untuk rata-rata 
dari RPP ini  adalah 11,18% dengan nilai 3 
termasuk ketegori baik.  

 
Rasio pertumbuhan kelompok (RPK) 

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 
secara umum mengalami penurunan. Nilai 
tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 
sebesar 15,84% dengan nilai 3 termasuk 
ketegori baik, namun kemudian pada tahun 
2010 turun sebesar 7,17% menjadi 8,67% 
dengan nilai 2 termasuk kategori cukup. 
Tahun 2011 turun lagi sebesar 3,25% 
menjadi 5,42% dengan nilai 2 termasuk 
kategori cukup. Nilai terendah terjadi pada 
tahun 2012 yang turun dari sebelumnya 
sebesar 2,06% menjadi 3,36% dengan nilai 1 
termasuk kategori kurang. Untuk rata-rata 
dari rasio pertumbuhan kelompok (RPK) ini  
adalah 8,32% dengan nilai 2 termasuk 
ketegori cukup. 

 
Rasio resiko pinjaman sesuai dengan 

laporan kolektibilitas terakhir (RRPJ) dari 
tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 secara 
umum mengalami kenaikan. Nilai terendah 
terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,16% 
dengan nilai 3 termasuk ketegori baik, 
kemudian pada tahun 2010 naik sebesar 
1,89% menjadi 4,05% dengan nilai 3 
termasuk kategori baik. Tahun 2011 naik 
lagi sebesar 2,93% menjadi 6,98% dengan 
nilai 3 termasuk kategori baik. Nilai tertinggi 
terjadi pada tahun 2012 yang naik dari 
sebelumnya sebesar 1,3% menjadi 8,28% 
dengan nilai 3 termasuk kategori baik. Untuk 
rata-rata Rasio resiko pinjaman sesuai 
dengan laporan kolektibilitas terakhir (RRPJ)  

ini  adalah 5,37% dengan nilai 3 termasuk 
ketegori baik. 
 

Langkah selanjutnya yaitu menghitung 
nilai kesehatan UPK dilihat dari aspek 
kuantitatifnya. Hasil perhitungan pada tahun 
2009 nilainya sebesar 88,54 termasuk 
kategori sehat, kemudian pada tahun 2010 
hasil perhitungan nilainya sebesar 89,58 
termasuk kategori sehat. Pada tahun 2011 
hasil perhitungan nilainya sebesar 89,58 
termasuk kategori sehat, dan pada tahun 
2012 hasil perhitungan nilainya sebesar 
84,38 termasuk kategori sehat. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan 
UPK PNPM MPd di Kabupaten Purbalingga 
dari tahun 2009 hingga 2012 adalah sehat. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil analisis pengolahan 
data pada kinerja keuangan UPK PNPM 
MPd di kabupaten Purbalingga pada tahun 
2009 hingga tahun 2012 dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 

 
1. Penilaian kinerja keuangan dari aspek 

pengelolaan keuangan hasilnya pada 
tahun 2009 nilainya sebesar 85,42%, 
kemudian pada tahun 2010 sebesar 
87,50%. Pada tahun 2011 nilainya 
sebesar 87,50%, dan pada tahun 2012 
sebesar 85,42%. Dari hasil tersebut 
dapat diketahui bahwa kinerja keuangan 
UPK PNPM MPd di kabupaten 
Purbalingga dari tahun 2009 hingga 
2012 berkisar antara interval 85,42%-
87,50% termasuk kategori kinerja yang 
baik. 
 

2. Penilaian kinerja keuangan dari aspek 
pengelolaan pinjaman hasilnya pada 
tahun 2009 nilainya sebesar 91,67%, 
kemudian pada tahun 2010 sebesar 
91,67%. Pada tahun 2011 nilainya 
sebesar 91,67%, dan pada tahun 2012 
sebesar 83,33%. Dari hasil tersebut 
dapat diketahui bahwa kinerja keuangan 
dilihat dari aspek pengelolaan pinjaman 
UPK PNPM MPd di kabupaten 
Purbalingga dari tahun 2009 hingga 
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2012 berkisar antara interval 83,33%-
91,67% termasuk kategori kinerja yang 
baik.  

 
3. Penilaian kesehatan UPK dilihat dari 

aspek kuantitatifnya, pada tahun 2009 
hasil perhitungan nilainya sebesar 88,54 
termasuk kategori sehat, kemudian pada 
tahun 2010 sebesar 89,58 termasuk 
kategori sehat. Pada tahun 2011 hasil 
perhitungan nilainya sebesar 89,58 
termasuk kategori sehat, dan pada tahun 
2012 sebesar 84,38 termasuk kategori 
sehat. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kesehatan UPK 
PNPM MPd di kabupaten Purbalingga 
dari tahun 2009 hingga 2012 adalah 
sehat. 
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