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ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR 

 KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI MURAKABI  

DPU KABUPATEN DATI II SRAGEN 

 

Oleh: 

Novita Suryanto 

 

ABSTRACT 

This study entitled "Analysis of Financial Statements Financial Results for 
Measuring Cooperative DPU Murakabi In Sragen regency". Financial 
performance is crucial passage of a Cooperative Murakabi DPU, DPU Murakabi 
for cooperative health research visits of the financial statements. Given the 
cooperative Murakabi DPU functions as a provider of capital to maintain their 
health. Thus the cooperative Murakabi DPU should be able to maintain the trust 
of their members in saving money or lend money in a credit benuk. The purpose 
of this study is to investigate, test and demonstrate empirically the financial 
performance of cooperatives Murakabi DPU Sragen regency in terms of liquidity 
ratios, solvency ratios, profitability ratios, activity ratios, and profitability ratios. 
Analysis of the data used to determine the ability of members to pay their 
obligations. The data used in this study is the financial data for the past five years, 
the balance sheet and income statement. 

Based on the analysis of the data obtained that the financial performance of 
cooperatives Murakabi DPU in Sragen regency is said to have been good. This is 
evidenced by the liquidity ratio of the cooperative Murakabi DPU 2007-2011 by 
188%, 200%, 225%, 230%, 242%. Liquidity of cooperatives shows that the 
achieved results of the assessment standards is not ideal cooperative categorized 
ie> 200%. Solvency ratio of the cooperative Murakabi DPU 2007-2011 by 660%, 
689%, 777%, 1382%, 2122%. Shows that the solvency condition of cooperative 
outcomes of assessment standards is not ideal cooperative categorized ie < 90% or 
> 150%. 

Murakabi cooperative profitability ratios of the 2007-2011 DPU by 12%, 
14%, 13%, 12%, 15%. Conditions showed that cooperative profitability of the 
results achieved from standard appraisal well categorized cooperative, which is 
12% -15%. DPU Murakabi cooperative activity ratio from year 2007-2011 
amounted to 172%, 612%, 63%, 239%, 291%. Conditions showed that the 
cooperative activity of the outcome of the assessment standards categorized as 
very effective cooperative that is> 100%. Equity earnings ratio cooperative 
Murakabi DPU of year 2007-2011 at 8%, 7%, 6%, 4%, 5%. Conditions of their 
own capital profitability of cooperatives shows that the outcome of the assessment 
standards are well categorized cooperatives ie 1% -9% with a value of 50. So the 
analysis of the financial performance of the cooperative Murakabi DPU liquidity 
ratios, solvency ratios, profitability ratios, activity ratios, profitability ratios for 5-
year overall was already well because the value of each ratio is still much below 
the standard value of cooperative assessment. 
 
Keywords: Ratio of financial performance 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha yang berbentuk 

koperasi semakin maju, hal ini menyebabkan tingkat persaingan diantara koperasi 

yang lainya semakin ketat (Sudarsono, 2008). Kondisi demikian menuntut 

koperasi untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan bidang usahanya agar 

dapat bersaing dengan koperasi lain dan mempertahankan keberadaan koperasi 

secara berkelanjutan. 

Koperasi merupakan istilah yang dalam perekonomian dianggap unik 

karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis yang 

lain seperti perseroan terbatas (PT), CV, Firma dan berbagai bentuk usaha dagang 

yang lain. Dia muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan pada berbagai bentuk 

usaha dagang yang lain yang sering dianggap menonjolkan ke serakahan 

individual dan pada akhirnya menelantarkan sebagai kelompok yang lemah. 

Sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, koperasi memiliki misi sebagai 

stabilisator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. Krisis ekonomi yang 

melanda perekonomian nasional telah menyadarkan banyak pihak bahwa 

pengelolaan ekonomi mengandalkan perusahaan besar telah membuat rapuh basis 

ekonomi nasional. Ketika krisis moneter terjadi, banyak perusahaan besar yang 

mengalami kemerosotan atau terpuruknya usaha yang dijalankan. Namun, 

ditengah kondisi perekonomian nasional yang lemah tersebut ternyata usaha kecil, 

menengah dan koperasi masih dapat bertahan dan menjadi tumpuan untuk 

berperan dalam menjalankan roda perekonomian nasional. 

Koperasi sebagai pelaku ekonomi harus mampu memperoleh hasil atau laba 

dari kegiatan usahanya. Sebuah perusahaan atau koperasi dikatakan sehat jika 

perkembangan hasil usahanya meningkat. Peningkatan hasil usaha koperasi 

menunjukan tingkat rentabilitas tinggi, sebaliknya hasil usaha semakin turun atau 

bahkan mengalami kerugian menunjukan tingkat rentabilitasnya rendah. 

Koperasi pegawai negeri (KPRI) merupakan koperasi primer yang 

anggotanya peranggota pegawai negeri di Indonesia. Dengan di bentuknya 

koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam 

pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memetik hasil 
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dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Maka seperti halnya yang dilaksanakan pegawai 

negeri sipil republik Indonesia yang berada di wilayah Sragen koperasi ini 

bergerak dalam dibidang usaha unit simpan pinjam dan unit pertokoan. Koperasi 

ini menjamin semua kebutuhan para anggotanya yaitu para PNS yang berada di 

wilayah Dati II Sragen. 

Analisis laporan keuangan adalah metode untuk mengetahui kemampuan 

kinerja perusahaan atau badan usaha dalam menganalisa baik atau buruknya 

keadaan posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio kinerja keuangan 

digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada koperasi Murakabi DPU 

Kabupaten Dati II Sragen di Sragen dari tahun ketahun karena di dalamnya 

terdapat laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan perhitungan Hasil 

Usaha. Dalam laporan keuangan tersebut dianalisis menggunakan rasio. Rasio 

yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio rentabilitas. Setelah 

diketahui hasil dari analisis rasio tersebut kemudian dinilai apakah kinerja 

keuangan koperasi sudah baik penilaian ini didasarkan pada hasil perolehan rasio, 

semakin besar hasilnya maka semakin baik pula kinerja koperasi. Analisis laporan 

keuangan juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus 

yang juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan. Dalam kegiatan 

usaha operasi agar berkembang dengan baik dituntut untuk menyusun laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Untuk mengetahui apakah usaha 

yang dilakukan koperasi mengalami perkembangan, diadakan analisa mengenai 

faktor-faktor yang mendukung pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat 

dilihat interprestasi atau analisa pelaporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyediakan indikator 

penting yang berhubungan dengan keadaan keuangan koperasi, sehingga dapat 

dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan dan 

sekaligus menggambarkan kinerja koperasi untuk mengetahui kinerja keuangan 

pada koperasi. Dengan diketahui rasio-rasio yang ada pada analisa laporan 

keuangan, maka dapat diketahui kinerja keuangan koperasi tersebut mengalami 
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rugi atau laba yang nantinya bagi koperasi digunakan sebagai pedoman dalam 

memberikan jumlah besar kecilnya pinjaman kepada anggota dan memenuhi 

kebutuhan anggotanya. Laporan keuangan mampu menyajikan komponen-

komponen penting dalam banyak hal keadaan keuangan koperasi. Berdasarkan hal 

itu maka dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis apakah kinerja 

keuangan pada Koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II Sragen di Sragen pada 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sudah baik jika ditinjau dari segi rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Koperasi 

Menurut UU No 12 tahun 1967 tentang pokok perkoperasian, koperasi 

Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan 

semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan 

memberikan harga termurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin. 

Kata koperasi berasal dari bahasa latin cooperat yang dalam bahasa 

inggris cooperative. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja atau 

berusaha bersama-sama. Namun kata koperasi pada akhirnya mempunyai 

makna yang khusus yang secara umum kemudian didefinisikan sebagai 

“perkumpulan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai 

anggota dan bertujuan untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi 

anggotanya dengan menjalankan usaha secara bersama (Hudiyanto, 2001)”. 

 

International Cooperative Allance (ICA), memberikan definisis sebagai 

berikut, koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan hukum, yang 

bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi 

kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara 
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satu dengan yang lain dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut 

harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi. 

Menurut Hatta, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang 

lemah untuk membela kepentingan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya 

dengan ongkos yang semurah-murahnya itulah yang dituju pada koperasi 

didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan. 

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2008), mendefinisikan koperasi 

adalah perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan-badan yang 

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bejerja 

sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah per anggotanya. 

Republik Indonesia (KPRI) KPRI merupakan badan koperasi yang 

didalamnya dianggotai oleh para pegawai negeri atau pegawai pemerintah 

yang berada di luar politik bertugas melakukan administrasi pemerintah 

berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan (KPRI, 2010). 

KPRI merupakan koperasi primer. Primer adalah koperasi yang 

beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup persatuan 

wilayah kecil tertentu (Baswir, 2000). 

B. Analisis Rasio Kinerja Keuangan 

Analisis kinerja laporan keuangan adalah penelaahan atau penguraian 

informasi lebih detail atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi 

untuk menemukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 

perusahaan koperasi yang bersangkutan (Sudarsono, 2008). 

Kinerja keuangan suatu koperasi atau badan usaha lain sangat 

bermanfaat bagi pihak (stakeholders), seperti investor, kreditur, analis, 

konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. 

Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi dari suatu 

koperasi atau badan usaha lain, apabila di susun secara baik dan akurat dapat 

memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang 

telah dicapai oleh suatu koperasi atau badan usaha lain selama kurun waktu 
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tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan atau koperasi (Martono, 2002). 

Hasil dari laporan keuangan biasanya disebut analisis rasio yang biasa 

digunakan sebagai parameter untuk mengukur kekuatan dan kelemahan yang 

dihadapi perusahaan dalam bidang keuangan. Untuk dapat memperoleh 

gambaran tentang perkembangan finansial koperasi perlu dilakukan 

interpretasi atau analisis terhadap data keuangan koperasi yang bersangkutan, 

khususnya laporan keuangan yaitu laporan neraca dan laporan sisa hasil 

usahanya (Sudarsono, 2008). 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian 

kinerja secara umum dapat diartikan sebagai penilaian atau ukuran terhadap 

efektivitas dan efisiensi masing-masing individu atau organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, organisasi (Mulyadi, 

1997). Aspek utama dari kinerja keuangan yaitu tercapainya keseimbangan 

yang baik antara hutang dan ekuitas. Hutang mempunyai peranan penting 

dalam perekonomian pemerintah, pengusaha bahkan perorangan membiayai 

banyak bisnisnya menggunakan hutang. 

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis adalah analisis yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan yang dihadapi 

perusahaan dalam bidang keuangan. 

Dalam penelitian ini rasio kinerja keuangan untuk koperasi “Murakabi 

DPU Sragen” adalah 

1. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio ini merupakan rasio yang paling umum 

digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja usaha. Rasio ini 

menunjukan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan 

uang) lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Selain itu, 

rasio ini juga memperlihatkan sampai dimanakah kredit jangka pendek 

dengan rasio aman dapat diberikan oleh pemberi kredit, sebab rasio ini 
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menggambarkan kemampuan koperasi yang bersangkutan untuk melunasi 

hutang segera. Standar yang baik untuk rasio ini adalah 200%. 

2. Rasio solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio ini dimaksudkan sebagai kemampuan 

koperasi untuk membayar semua hutang-hutangnya (baik jangka panjang 

maupun jangka pendek). 

3. Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan 

modal sendiri, aktiva perusahaan, dan juga kemungkinan dikaitkan dengan 

penjualan yang berhasil dicapai atau seberapa besar perusahaan 

menggunakan aktiva perusahaan kaitannya dengan laba yang diperoleh 

oleh perusahaan. 

4. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang menunjukan kemampuan 

dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode tertentu. 

Rasio perputaran piutang yang tinggi memperlihatkan semakin cepat 

pengambilan modal dalam bentuk kas, karena periode rata-rata yang 

diperlukan untuk mengumpulkan piutang lebih pendek. 

5. Rasio rentabilitas 

Rasio rentabilitas adalah rasio ini dimaksudkan sebagai kemampuan 

koperasi untuk membayar semua hutang-hutangnya (baik jangka panjang 

maupun jangka pendek). 

Rentabilitas Modal Sendiri 

Merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha yang di peroleh 

dengan modal sendiri pada tahun yang bersangkutan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu gambaran dari kajian penelitian 

mulai dari tahap awal sampai akhir pemecahan masalah. Berdasarkan kajian 

terdahulu dapat disusun kerangka pemikiran dengan gambaran sebagai berikut: 
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Gambaran 3.1 Kerangaka Pemikiran 

Keterangan :  

Untuk mengetahui kinerja koperasi simpan pinjam Murakabi DPU 

dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan berupa 

neraca dan laporan rugi/laba dalam periode tertentu. Untuk mengetahui kinerja 

laporan keuangannya akan dianalisis dengan menggunakan rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas. Dengan 

penilaian tersebut dapat diketahui apakah koperasi simpan pinjam Murakabi 

DPU Kabupaten Dati II Sragen dalam keadaan baik atau tidak baik. 

B. Populasi  dan sampel 

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009). Populasi dalam penelitian ini adalah semua koperasi yang terdiri di 

Kabupaten Dati II Sragen. 
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2. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2009). Sampel dalam penelitian ini adalah koperasi Simpan 

Pinjam Murakabi DPU Kabupaten Dati II Sragen. 

C. Metode analisis data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan peraturan 

Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 

22/PER/M.UKM/IV/2007 dan keputusan Menteri Negara koperasi dan UKM 

No. 129/kep/M.KUKM/XI/2002 untuk menilai kinerja keuangan koperasi 

sebagai berikut:  

1. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio ini merupakan rasio yang paling umum 

digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja usaha. rasio ini 

menunjukan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan 

uang) lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Selain itu, 

rasio ini juga memperlihatkan sampai dimanakah kredit jangka pendek 

dengan rasa aman dapat diberikan oleh pemberi kredit, sebab rasio ini 

menggambarkan kemampuan koperasi yang bersangkutan untuk melunasi 

hutang segera. Standar yang baik untuk rasio ini adalah 200%. 

Likuiditas = 
                   

                      
        

Standar penilaian :  

a) 175% - 200% = Sangat ideal 

b) 150% -174% = Ideal 

c) 125% - 149% = Cukup ideal 

d) 100% - 124% = Tidak ideal 

e) < 100% atau > 200% = Jelek (Sangat tidak ideal) 

Sumber = Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 

129/kep/M/KUKM/XI/2002. 
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2. Rasio solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio ini dimaksudkan sebagai kemampuan 

koperasi untuk membayar hutang-hutangnya (baik jangka panjang maupun 

jangka pendek). 

Solvabilitas = 
            

               
        

Standar penilaian :  

a) 135% - 150% = Sangat ideal 

b) 120% - 134% = Ideal 

c) 105% - 119% = Cukup ideal 

d) 90% - 104% = Tidak ideal 

e) < 90% atau > 150% = Jelek (Sangat tidak ideal) 

Sumber = Keputusan Menteri Negara koperasi dan UKM No. 

129/kep/M/KUKM/XI/2002. 

3. Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan modal 

sendiri, aktiva perusahaan, dan juga kemungkinan dikaitkan dengan 

penjualan yang berhasil dicapai atau seberapa besar perusahaan 

menggunakan aktiva perusahaan kaitannya dengan laba yang diperoleh oleh 

perusahaan. 

Profitabilitas = 
           

         
        

Standar penilaian :  

a) > 15% = Sangat baik 

b) 12% - 15% = Baik 

c) 8% - 14% = Cukup baik 

d) 4% - 7% = Kurang baik 

e) < 4% = Buruk 

Sumber = Keputusan Menteri Negara koperasi dan UKM No. 

129/kep/M/KUKM/XI/2002. 
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4. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio ini menunjukan kemampuan dana yang tertanam 

dalam piutang berputar dalam satu periode tertentu, rasio perputaran piutang 

yang tinggi memperlihatkan semakin cepat pengembalian modal dalam 

bentuk kas, karena periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan 

piutang lebih pendek. 

Rasio perputaran piutang = 
                

                        
        

Standar penilaian :  

a) > 100% = Sangat efektif 

b) 75% - 100% = Efektif 

c) 50% - 74% = Cukup efektif 

d) 25% - 49% = Kurang efektif 

e) < 25% = Tidak efektif 

Sumber = Keputusan Menteri Negara koperasi dan UKM No. 

129/kep/M/KUKM/XI/2002. 

5. Rasio rentabilitas 

Rasio rentabilitas adalah suatu rasio yang menunjukan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan 

kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Rentabilitas yang digunakan adalah rentabilitas 

sendiri. 

Rentabilitas modal sendiri 

Merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha yang diperoleh 

dengan modal sendiri pada tahun yang bersangkutan. 

Rentabilitas modal sendiri = 
                

             
        

Standar penilaian :  

a) > 21%, nilai = 100 (Sangat baik) 

b) 10% - 20%, nilai = 75 (Baik) 

c) 1% - 9%, nilai = 50 (Cukup baik) 

 



12 
 

d) < 1%, nilai = 0 (Tidak baik) 

Sumber = Keputusan Menteri Negara koperasi dan UKM No. 

129/kep/M/KUKM/XI/2002. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Rasio likuiditas 

Likuiditas menggambarkan kemampuan koperasi yang bersangkutan 

untuk melunasi hutang segera. Kemampuan koperasi tersebut diukur dengan 

membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Likuiditas 

koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 188%, 200%, 225%, 

230%, 242%. Perkembangan likuiditas koperasi mengalami peningkatan antara 

total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar. Secara terperinci keadaan 

likuiditas pada koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebagai berikut: 

Pada tahun 2007 likuiditas koperasi Murakabi DPU  mencapai 188% 

hasil tersebut dikategorikan sangat ideal dilihat dari standar penilaian koperasi 

yaitu 175%-200% . 

Likuiditas pada tahun 2008 meningkat menjadi 200% hasil tersebut 

dikategorikan sangat ideal dilihat dari standar penilaian koperasi yaitu 175%-

200%. Dibandingkan pada tahun 2007 hasil yang didapat lebih sangat ideal 

karena naik 12%. 

Likuiditas pada tahun 2009 meningkat menjadi 225% hasil tersebut 

dikategorikan sangat tidak ideal (jelek) dilihat dari standar penilaian koperasi 

yaitu >200%. Dibandingkan pada tahun 2008 hasil yang didapat lebih sangat 

tidak ideal karena naik 25%. Untuk mengatasi masalah tersebut koperasi lebih 

meningkatkan pada kewajiban lancarnya dengan cara menambah simpanan hari 

raya dan tabungan berjangka. 

Likuiditas pada tahun 2010 meningkat menjadi 230% hasil tersebut 

dikategorikan sangat tidak ideal (jelek) dilihat dari standar penilaian koperasi 

yaitu >200%. Dibandingkan pada tahun 2009 hasil yang didapat lebih sangat 

tidak ideal karena naik 5%. Untuk mengatasi masalah tersebut koperasi lebih 
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meningkatkan pada kewajiban lancarnya dengan cara menambah simpanan hari 

raya dan tabungan berjangka. 

Likuiditas pada tahun 2011 meningkat menjadi 242% hasil tersebut 

dikategorikan sangat tidak ideal (jelek) dilihat dari standar penilaian koperasi 

yaitu >200%. Dibandingkan pada tahun 2010 hasil yang didapat lebih sangat 

tidak ideal karena naik 12%. Untuk mengatasi masalah tersebut koperasi lebih 

meningkatkan pada kewajiban lancarnya dengan cara menambah simpanan hari 

raya dan tabungan berjangka. 

2. Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan koperasi untuk membayar 

semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). 

Kemampuan koperasi dalam membayar hutang-hutangnya tersebut diukur 

dengan membandingkan antara total kewajiban dengan total aktiva. 

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa solvabilitas tahun 2007 sebesar 

660%, tahun 2008 sebesar 689%, Tahun 2009 sebesar 777%, tahun 2010 

sebesar 1382%, tahun 2011 sebesar 2122%. Secara terperinci keadaan 

solvabilitas pada koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebagai 

berikut : 

Pada tahun 2007 solvabilitas mencapai 660% hasil tersebut dikategorikan 

sangat tidak ideal dilihat dari standar penilaian koperasi yaitu < 90% atau > 

150%. Ini disebabkan karena total kewajiban dengan total aktiva tidak 

sebanding. Untuk mengatasi masalah tersebut koperasi lebih meningkatkan 

total kewajiban dengan cara simpanan sukarela untuk kewajiban jangka pendek 

sedangkan untuk kewajiban jangka panjang untuk tabungan berjangka. 

Pada tahun 2008 solvabilitas mencapai 689% dibandingkan tahun 2007 

mengalami peningkatan  sebesar 29%. Pada tahun 2009 solvabilitas mencapai 

777% dibandingkan tahun 2008 mengalami peningkatan  sebesar 88%. Pada 

tahun 2010 solvabilitas mencapai 1382% dibandingkan tahun 2009 mengalami 

peningkatan  sebesar 605%. Pada tahun 2011 solvabilitas mencapai 2122% 

dibandingkan tahun 2010 mengalami peningkatan  sebesar 740%. Hasil dari 

perhitungan tahun 2008 sampai dengan 2011 berdasarkan standar penilaian 
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koperasi dikategorikan sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal karena masuk 

dalam kategori < 90% atau > 150%. Ini disebabkan tidak sebanding antara total 

kewajiban dengan total aktiva. Untuk mengatasi masalah tersebut koperasi 

harus meningkatkan total kewajiban dengan cara simpanan sukarela untuk 

kewajiban jangka pendek sedangkan untuk kewajiban jangka panjang untuk 

tabungan berjangka. 

3. Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan sampai sejauh mana penjualan yang 

dihasilkan koperasi menjadi laba. Kemampuan koperasi dimana penjualan 

yang dihasilkan menjadi laba diukur dengan membandingkan antara laba 

dengan penjualan. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa profitabilitas 

tahun 2007 sebesar 12%, tahun 2008 sebesar 14%, tahun 2009 sebesar 13%, 

tahun 2010 sebesar 12%, tahun 2011 sebesar 15%. Secara terperinci keadaan 

profitabilitas pada koperasi Murakabi DPU sebagai berikut : 

Pada tahun 2007 profitabilitas mencapai 12% hasil tersebut dikategorikan 

Baik dilihat dari standar penilaian koperasi yaitu 12%-15%.  

Pada tahun 2008 profitabilitas mencapai 14% hasil. Dibandingkan pada 

tahun 2007 mengalami peningkatan 2%. Pada tahun 2009 profitabilitas 

mencapai 13%, dibandingkan pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 

1%. Pada tahun 2010 profitabilitas mencapai 12%, dibandingkan pada tahun 

2009 mengalami penurunan sebesar 1%. Pada tahun 2011 profitabilitas 

mencapai 15%, dibandingkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 

3%. Hasil yang diperoleh tahun 2008 dan 2011 dikategorikan baik dilihat dari 

standar penilaian koperasi yaitu 12%-15%. Walaupun tahun 2009 dan tahun 

2010 mengalami penurunan hasil yang diperoleh dikategorikan baik dilihat dari 

standar penilaian koperasi yaitu 12%-15%.  Hasil yang baik ini diperoleh dari 

penjualan yang tinggi sehingga menghasilkan laba yang besar atau profit yang 

baik. 

4. Rasio Aktivitas 

Rasio perputaran piutang menunjukan kemampuan dana yang tertanam 

dalam piutang berputar  dalam satu periode tertentu. Kemampuan koperasi 
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dimana perputaran piutang yang tinggi memperlihatkan semakin cepat 

pengembalian modal dalam bentuk kas diukur dengan membandingkan 

penjualan dengan piutang rata-rata. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa 

perputaran piutang tahun 2007 sebesar 172%, tahun 2008 sebesar 612%, tahun 

2009 sebesar 63%, tahun 2010 sebesar 239%, tahun 2011 sebesar 291%. 

Secara terperinci keadaan perputaran piutang pada koperasi Murakabi DPU 

dari tahun 2007-2011 sebagai berikut: 

Pada tahun 2007 perputaran piutang mencapai 172%, hasil tersebut 

dikategorikan sangat efektif dilihat dari standar penilaian koperasi yaitu 

>100%. Keberhasilan ini didapat dari perputaran piutang koperasi yang tinggi 

dalam satu periode, sehingga piutangnya berputar sangat efektif. 

Pada tahun 2008 perputaran piutang mencapai 612%, jika dibandingkan 

tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 440%. Hasil tersebut dikategorikan 

sangat efektif dilihat dari standar penilaian koperasi yaitu > 100%. 

Keberhasilan ini diperoleh dari perputaran piutang dalam satu periode yang 

tinggi, walaupun penjualannya tinggi koperasi mampu menghasilkan hasil 

yang maksimal. 

Pada tahun 2009 perputaran piutang mencapai 63%, jika dibandingkan 

dengan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 549%. Hasil tersebut 

dikategorikan cukup efektif dilihat dari standar penilaian koperasi yaitu 50%-

74%. Penurunan hasil yang dicapai dikarenakan penjualan yang tinggi tetapi 

perputaran piutang tidak terlalu tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut 

koperasi bisa melakukannya dengan mempertinggi tingkat perputaran 

piutangnya. 

Pada tahun 2010 perputaran piutang mencapai 239%. jika dibandingkan 

tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 176%. Pada tahun 2011 perputaran 

piutang mencapai 291%. jika dibandingkan tahun 2010 mengalami 

peningkatan sebesar 52%. Hasil tersebut dikategorikan sangat efektif dilihat 

dari standar penilaian koperasi yaitu > 100%. Keberhasilan ini diperoleh dari 

perputaran piutang dalam satu periode yang tinggi, walaupun penjualannya 

tinggi koperasi mampu menghasilkan hasil yang maksimal. 
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5. Rasio Rentabilitas 

Rentabilitas menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Rentabilitas yang digunakan adalah rentabilitas modal sendiri 

Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara sisa hasil 

usaha yang diperoleh dengan modal sendiri pada tahun yang bersangkutan 

untuk menghasilkan laba. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat 

rentabilitas tahun 2007 sebesar 8%, tahun 2008 sebesar 7%, tahun 2009 sebesar 

6%, tahun 2010 sebesar 4%, tahun 2011 sebesar 5%. Secara terperinci keadaan 

rentabilitas modal sendiri koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 

sebagai berikut : 

Rentabilitas modal sendiri pada tahun 2007 diperoleh sebesar 8%. Hasil 

tersebut dikategorikan cukup baik dilihat dari standar penilaian koperasi yaitu 

1%-9%. Hasil yang diperoleh dari modal sendiri yang digunakan koperasi 

mampu menghasilkan sisa hasil usaha yang cukup besar, sehingga rentabilitas 

modal sendiri koperasi Murakabi DPU cukup baik. 

Rentabilitas modal sendiri pada tahun 2008 diperoleh sebesar 7%. 

Dibandingkan pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 1%. Rentabilitas 

modal sendiri pada tahun 2009 diperoleh sebesar 6%. Dibandingkan pada 

tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 1%. Rentabilitas modal sendiri pada 

tahun 2010 diperoleh sebesar 4%. Dibandingkan pada tahun 2009 mengalami 

penurunan sebesar 2%. Hasil rentabilitas untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 

yang diperoleh dikategorikan cukup baik dilihat dari standar Penilaian koperasi 

yaitu 1%-9%. Keberhasilan koperasi Murakabi DPU memperoleh laba dari 

modal yang digunakan memperoleh shu yang lebih baik. 

Rentabilitas modal sendiri pada tahun 2011 diperoleh sebesar 5%. 

Dibandingkan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 1%. Hasil 

yang diperoleh dikategorikan cukup baik dilihat dari standar Penilaian koperasi 

yaitu 1%-9%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari perumusan masalah yaitu apakah kinerja keuangan pada 

koperasi Murakabi DPU Kabupaten Dati II di Sragen tahun 2007-2011 sudah baik 

ditinjau dari segi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, dan rasio rentabilitas. Dari perumusan masalah tersebut terbukti bahwa 

kinerja keuangan koperasi Murakabi DPU sudah baik untuk rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio rentabilitas. Selanjutnya 

dibuktikan dengan hasil perhitungan sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 188%, 

200%, 225%, 230%, 242%. Kondisi likuiditas koperasi menunjukan bahwa 

dari hasil yang dicapai dari standar penilaian koperasi dikategorikan sangat 

tidak ideal yaitu > 200%. 

2. Rasio solvabilitas koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 

660%, 689%, 777%, 1382%, 2122%. Kondisi solvabilitas koperasi 

menunjukan bahwa dari hasil yang dicapai dari standar penilaian koperasi 

dikategorikan sangat tidak ideal yaitu < 90% atau > 150%. 

3. Rasio profitabilitas koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 

12%, 14%, 13%, 12%, 15%. Kondisi profitabilitas koperasi menunjukan 

bahwa dari hasil yang dicapai dari standar penilaian koperasi dikategorikan 

baik yaitu 12%-15%. 

4. Rasio aktivitas koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-2011 sebesar 172%, 

612%, 63%, 239%, 291%. Kondisi aktivitas koperasi menunjukan bahwa dari 

hasil yang dicapai dari standar penilaian koperasi dikategorikan sangat efektif 

yaitu > 100%. 

5. Rasio rentabilitas modal Sendiri koperasi Murakabi DPU dari tahun 2007-

2011 sebesar 8%, 7%, 6%, 4%, 5%. Kondisi rentabilitas modal sendiri  

koperasi menunjukan bahwa dari hasil yang dicapai dari standar penilaian 

koperasi dikategorikan cukup baik yaitu 1%-9% dengan nilai 50. 

6. Jadi hasil analisis kinerja keuangan koperasi Murakabi DPU dari rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio 

rentabilitas secara keseluruhan selama 5 tahun adalah cukup baik karena nilai 
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dari tiap rasio masih banyak yang berada di bawah nilai standar penilaian 

koperasi. 

Berdasarkan hipotesis menyebutkan bahwa kinerja keuangan pada koperasi 

Murakabi DPU Kabupaten Dati II di Sragen dari tahun 2007-2011 ditinjau dari 

segi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tidak terbukti kebenarannya, tetapi bila 

dilihat dari rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas terbukti 

kebenarannya. Sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kinerja koperasi Murakabi DPU dilihat dari rasio likuiditas disarankan untuk 

meningkatkan kewajiban-kewajiban lancarnya. Untuk solvabilitas disarankan 

meningkatkan dengan jalan meningkatkan semua kewajiban. 

2. Kinerja koperasi Murakabi DPU dilihat dari rasio profitabilitas, rasio aktivitas, 

rasio rentabilitas telah cukup baik, maka harus dipertahankan atau bahkan 

ditingkatkan untuk kemajuan koperasi dengan jalan mengelola modal kerjanya 

secara maksimal. 

3. Koperasi Murakabi DPU disarankan mengoptimalkan modal dan asset karena 

untuk menutupi terjadinya resiko kemacetan pengambilan pinjaman karena 

tidak ada atau kurang jaminannya (agunan) dan juga agar mampu membayar 

kewajibannya baik simpanan maupun mengembalikan pinjaman 

4. Untuk penulis berikutnya melakukan penilaian kinerja keuangan koperasi 

dengan alat analisis yang sama atau berbeda mengacu dengan alat analisis dari 

departemen koperasi dan data koperasi keuangan yang digunakan setidaknya 

data selama lima tahun terakhir sehingga hasil penelitian akan lebih akurat dan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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