
1 

ANALISIS  KINERJA   KEUANGAN   PADA   KOPERASI  JASA 

KEUANGAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI  

(KJKS BIM) DI GONDANGREJO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NASKAH PUBLIKASI 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada  

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

 
 
 

Oleh : 
ANDHI PUTRO RAHARJO 

B 100 090 081 
 

 

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 

 



 

PENGESAHAN 

 
 

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul: 

ANALISIS  KINERJA   KEUANGAN   PADA   KOPERASI  JASA 

KEUANGAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (KJKS BIM) DI 

GONDANGREJO 

Yang disusun oleh: 

Nama : Andhi Putro Raharjo 

NIM  : B 100 090 081 

Penandatanganan berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk 

diterima. 

 

Surakarta,      November 2014 

Pembimbing 

 

 

 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 (Dr.Triyono, SE, M.Si)  

 



 

ANALISIS  KINERJA   KEUANGAN   PADA   KOPERASI  JASA 
KEUANGAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI 

(KJKS BIM) DI GONDANGREJO 
 

Andhi Putro Raharjo 
B 100 090 081 

 
ABSTRAKSI 

Setiap perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik sehingga 
dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Fenomena syariah mulai bermunculan di 
Indonesia, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro swasta berprinsip syariah 
seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Insan Mandiri (KJKS BIM) di 
Gondangrejo Karanganyar. Permasalahan yang timbul pada koperasi ini bahwa 
pembagian SHU selama tahun 2011 sampai 2013 mengalami naik turun, di mana 
pada tahun 2012 pembagian SHU mengalami penurunan yang cukup signifikan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja 
keuangan KJKS BIM Gondangrejo periode tahun 2011 sampai 2013 ditinjau dari 
rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. 

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dan KUKM 
No.06/Per/M.KUKM/V/2006 maka hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut (1) Hasil analisis likuiditas pada KJKS BIM Gondangrejo tahun 2011 sampai 
2013 dikategorikan Tidak Sehat karena hasil Current Ratio menunjukkan kinerjanya 
Tidak Sehat dan hasil Cash Ratio menunjukkan kinerjanya Sangat Tidak Sehat. (2) 
Hasil analisis solvabilitas pada KJKS BIM Gondangrejo tahun 2011 sampai 2013 
berdasarkan  analisis Rasio Total Hutang terhadap Total Asset dan Rasio Total 
Hutang terhadap Modal Sendiri dikategorikan Tidak Sehat karena hasil Rasio Total 
Hutang terhadap Total Asset  dan  Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri 
menunjukkan kinerjanya Tidak Sehat. (3) Analisis rentabilitas pada KJKS BIM 
Gondangrejo pada tahun 2011 sampai 2013 dilihat berdasarkan  analisis Net Profit 
Margin (NPM), Return Of Asset (ROA), Asset Turn Over (ATO) dan Rentabilitas 
Modal Sendiri dikategorikan Cukup Sehat karena hasil NPM menunjukkan kinerjanya 
Sangat Sehat, hasil ROA menunjukkan kinerjanya Cukup Sehat, hasil ATO 
menunjukkan kinerjanya Sangat Tidak Sehat, dan hasil Rentabilitas Modal Sendiri  
menunjukkan kinerjanya Sangat Sehat. 

KJKS BIM Gondangrejo sebaiknya meningkatkan kas dan bank, menurunkan 
jumlah kewajiban sehingga likuiditas akan semakin naik. Sebaiknya perusahaan juga 
menaikkan pendapatan dengan mempercepat pinjaman yang diberikan sehingga 
keuntungan akan naik. Selain itu KJKS BIM Gondangrejo sebaiknya melakukan kerja 
sama dengan sesama gerakan koperasi terutama KJKS,  mitra usaha, atau lembaga 
keuangan lain  sehingga mampu membantu koperasi untuk meningkatkan aktivanya. 
Sedangkan peneliti berikutnya disarankan untuk memperbanyak sampel agar hasil 
penelitian ini dapat digeneralisasikan.  

 
Kata kunci : kinerja keuangan, koperasi, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

rentabilitas 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan 
(Sholahuddin dan Hakim, 2008: 179). Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya 



 

disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang 
pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil (syariah). 

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2 dijelaskan bahwa saling 
membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan 
oleh Allah. Operasi merupakan salah satu perwujudan kerja sama, dan saling 
memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi (Nawawi, 2009: 108). 

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan memegang peranan sangat 
penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan 
memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana 
untuk perusahaan lainnya, sebab hampir tidak ada bidang usaha yang tidak 
memerlukan dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu 
muncul dalam setiap usaha (Kasmir, 2005:1-2). 

Fenomena syariah mulai bermunculan di Indonesia, salah satunya adalah 
lembaga keuangan mikro swasta berprinsip syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah  Bina Insan Mandiri (KJKS BIM) di Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 
yang bergerak mengikuti peraturan Kementerian Koperasi. KJKS BIM Gondangrejo 
adalah salah satu wujud nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan mikro, dimana 
institusi ini secara fungsional tidak berbeda dengan perbankan syariah lainnya yaitu 
menghimpun dana anggota baik berupa tabungan dan simpanan berjangka dengan 
akad mudharabah dan wadiah, serta menyalurkannya dalam pembiayaan 
mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan alqardh. Keberadaan 
KJKS BIM Gondangrejo telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat 
khususnya umat Islam yang menginginkan jasa layanan perbankan yang berasaskan 
syariah Islam. 

KJKS BIM Gondangrejo pada awal tahun mulai beroperasi (pada tahun 2007), 
pembagian SHU dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2010, 
permasalahan yang timbul pada koperasi ini adalah dilihat dari pembagian SHU yang 
mengalami naik turun pada kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013 
secara berturut-turut sebesar                      Rp. 213.487.661,- , Rp. 102.447.480,- dan 
Rp. 115.073.531,- di mana pada tahun 2012 pembagian SHU mengalami penurunan 
yang cukup signifikan.  

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penilaian kinerja keuangan melalui 
analisis rasio di KJKS BIM Gondangrejo sangat penting dilakukan. Pada penelit ian 
ini, untuk mengetahui apakah kinerja keuangan koperasi tahun 2011, 2012 dan 2013 
mengalami peningkatan maka penulis menggunakan alat rasio yaitu rasio likuiditas, 
rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas/rentabilitas yang berpedoman pada 
peraturan menteri dan KUKM  NO.06/PER/M.KUKM/V/2006  tentang  pedoman  
penilaian  koperasi berprestasi. Dengan menggunakan analisis rasio, diharapkan 
dapat diketahui kinerja KJKS BIM Gondangrejo khususnya dari hal keuangannya  
dan  juga  dapat  diketahui  secara  langsung  perkembangan perusahaan melalui 
laporan keuangan. Selain itu hasil analisis rasio keuangan dapat dipakai sebagai 
alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan dan sekaligus 
menggambarkan kinerja koperasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik melakukan penelitian 
dengan judul ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI JASA 
KEUANGAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (KJKS BIM) DI 
GONDANGREJO. 

 
Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, agar penelitian ini lebih berfokus 
maka masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah 
menganalisis kinerja keuangan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah  Bina Insan 



 

Mandiri (KJKS BIM) di Gondangrejo Kabupaten Karanganyar untuk periode 2011, 
2012, dan 2013. 
 
Rumusan Masalah 

Analisis laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 
khususnya pada koperasi Bina Insan Mandiri, agar dapat digunakan untuk menilai 
kinerja perusahaan. Berdasarkan hal itu maka perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau dari rasio 

likuiditas? 
2. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau dari rasio 

solvabilitas? 
3. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau dari rasio 

rentabilitas? 
 
LANDASAN TEORI 
Laporan Keuangan 

Menurut Baridwan  (2004:17) laporan keuangan merupakan ringkasan dari 
suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 
satu tahun buku yang bersangkutan. Laporan yang dibuat oleh manajemen 
merupakan alat untuk mempertanggung jawabkan kepada pemilik perusahaan atas 
kepercayaan yang telah diberikan (Munawir, 2002:2). Pertanggung jawaban 
pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam bentuk laporan keuangan hanyalah pada 
sampai penyajian secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu periode 
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan laporan keuangan adalah 
ringkasan dari suatu proses pencatatan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan yang biasanya meliputi 
: neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal.   

Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai  
pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri dan bentuk-bentuk 
maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam laporan keuangan yaitu neraca dan 
Laporan Laba Rugi. Menurut Djarwanto (2004:20) neraca adalah informasi yang 
sistematis tentang aktiva (asset), utang (liabilities) dan modal sendiri (owner’s equity) 
dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Menurut Machfoedz dan Mahmudi 
(2008:121) laporan laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha) adalah laporan tentang 
hasil usaha/operasi perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode 
akuntansi tertentu misalnya satu tahun.  
 
Penilaian Kinerja  

Simamora   (2002:327)  mendefinisikan   kinerja   adalah   merupakan   suatu 
pencapaian  persyaratan  pekerjaan  tertentu  yang  akhirnya  secara  langsung  
dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan baik jumlah maupun kualitasnya. 
Syahrul   dan   Nijar   (2004:628)   mendefinisikan   penilaian   kinerja   adalah 
pertimbangan kumulatif tentang  faktor-faktor (yang  bersifat  subyektif dan 
obyektif) untuk menentukan indikator representatif atau penilaian tentang 
aktivitas individu atau badan  usaha  yang  berkaitan  dengan  sejumlah  
batasan  (standar)  selama  beberapa periode. 

Dalam hubungannnya dengan kinerja keuangan perusahaan, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk menilai hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan dalam bidang 
keuangan yang dapat diukur berdasarkan hasil laporan keuangan pada periode 
tahun tertentu.  



 

Analisis Laporan Keuangan 
1. Pengertian dan Sifat Analisis Laporan  

Menurut Tunggal (2000:22) analisis dan interprestasi laporan keuangan 
adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan 
antara lain rencana-rencana perluasan perusahaan, penanaman modal (investasi), 
pencarian sumber-sumber dana operasi perusahaan, dan lain-lain. Sifat-sifat dari 
analisis laporan keuangan yang di ungkapkan Harahap (2006:194) adalah sebagai 
berikut: 
a. Fokus laporan adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas, yang merupakan 

akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam 
suatuperusahaan.  

b. Prediksi, analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu 
terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa 
yang akan datang.  

c. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip 
tersendiri sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan ini. 
Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi, sangat diperlukan dalam 
menganalisis laporan keuangan.  

 
2.  Tujuan dan Kegunaan Analisis Laporan Keuangan  

Analisis laporan keuangan yang dilakukan perusahaan pada umumnya 
dimaksudkan untuk menambah  informasi yang ada dalam suatu laporan 
keuangan. Menurut Harahap (2006:195) tujuan dari analisis laporan keuangan ini 
sebagai berikut:   
a. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa.  
b. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (implicit).  
c. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.  
d. Dapat membongkar hal-hal yang tidak bersifat konsisten dalam  hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 
laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 
luar perusahaan.  

e. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya data melahirkan model-model 
dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi dan 
peningkatan (rating).  

f. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 
Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 
merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain: dapat menilai 
prestasi perusahaan, dapat memproyeksi keuangan perusahaan. dapat menilai 
kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu tertentu. 

Dengan demikian disimpulkan, analisis laporan keuangan adalah suatu alat yang 
dapat digunakan untuk memahami hubungan-hubungan yang terdapat dalam 
laporan keuangan sehingga dapat diperoleh gambaran keuangan perusahaan 
dengan jelas untuk pengambilan keputusan ekonomi.    

 
3.  Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2002:36) ada dua metode analisis yang digunakan 
oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu: 
a.  Analisa horizontal, yaitu analisa dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan 
diketahuiperkembangannya.  

 



 

b.  Analisa vertikal, yaitu apabila apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya 
meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan 
antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan 
tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 
pada saat itu saja.  
      Sedangkan teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan 

keuangan adalah sebagai berikut:  
a.  Analisa Perbandingan Laporan Keuangan   

Adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan 
keuangan untuk dua periode atau lebih. 

b.  Trend atau Tendensi Posisi dan Kemajuan Keuangan Perusahaan yang 
dinyatakan dalam Prosentase   
Adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada 
keadaan keuangannya, apakah menunjukan tendensi tetap, naik atau bahkan 
turun.  

c.  Laporan dengan Prosentase Per Komponen atau Commont Size Statement  
Adalah suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada 
masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 
struktur permodalannya dan komposisi perongkosannya yang terjadi 
dihubungkan dengan jumlah penjualannya.   

4.  Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja  
Adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 
modal kerja atau mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 
periode tertentu.   

5.  Analisa dan Sumber Penggunaan Kas  
Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang 
kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas selama 
periode tertentu.   

6.  Analisa Perubahan Laba Kotor  
Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 
suatu perusahaan dari periode satu ke periode lainnya atau perubahan laba 
kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.  

7.  Analisa Break Even  
Adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai 
oleh suatu perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum 
memperoleh keuntungan.  

8.  Analisa Rasio  
Adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 
tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi 
dari kedua laporan keuangan tersebut.   

 
Analisis Rasio Keuangan 
1. Pengertian Analisis Rasio  

Menurut Munawir (2002:33) Analisis Rasio merupakan suatu metode  
analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau 
laba/rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.  Dengan 
menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk data tentang perubahan-
perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, prosentase serta trendnya, 
penganalisa menyadari bahwa beberapa ratio secara individu akan membantu 
dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 
relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan 
menggunakan alat analisa berupa ratio ini akan dapat menjelaskan atau memberi 



 

gambaran kepada penganalisa tentag baik atau buruknya keadaan atau posisi 
keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan 
dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard. 

2. Penggolongan Angka Rasio  
Menurut Munawir (2002:68) berdasarkan sumber datanya, angka rasio dapat 
dibedakan menjadi: 
a.   Rasio-rasio Neraca yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio 

yang semua datanya diambil atau bersumber pada neraca, misalnya Current 
Ratio, Acid Test Ratio.  

b.  Rasio-rasio Laporan Laba Rugi yaitu angka-angka rasio yang dalam 
penyusunannya semua datanya diambil dari Laporan Laba Rugi, misalnya 
Gross Profit Margin, Net Operating Margin, Operating Ratio dan lain 
sebagainya  

c. Rasio-rasio antar Laporan (Interstatement Ratios) ialah semua angka rasio 
yang penyusunan datanya berdasar dari neraca dan data lainnya dari laporan 
Laba Rugi, misalnya tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran 
piutang. 

3. Jenis-jenis Analisis Rasio  
Jenis-jenis analisis rasio menurut Munawir (2002:73) adalah :  
a.  Likuiditas, digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam 

membayar hutang-hutangnya maupun untuk mengecek efisiensi modal kerja. 
Rasio Likuiditas meliputi : Current Ratio, Acid Test Ratio, Cash Ratio. 

b.  Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
melunasi atau membayar semua kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh 
perusahaan. Rasio Solvabilitas meliputi  Ratio Total Hutang terhadap Total 
Asset, Times Interest Earned, Fixed Charge Coverage (FCC), Debt-to-Equity 
Ratio. 

c.  Rentabilitas atau profitabilitas, digunakan untuk mengukur keberhasilan 
perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan 
modal yang ada. Rasio ini meliputi : Net Profit Margin (NPM), Gross Profit 
Margin (GPM), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE).  

d.  Aktivitas, digunakan untuk mengetahui aktivitas aktiva pada tingkat  
kegiatan tertentu. Rasio Aktivitas ini meliputi Perputaran Piutang,  
Perputaran Persediaan, Perputaran Aktiva Tetap. 

 
Perkoperasian 
1. Koperasi  

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang  Perkoperasian pasal 3 
koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UU Nomor 25 
Tahun 1992 tentang  Perkoperasian Pasal 2 menyebutkan bahwa Koperasi 
berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 berdasar azas 
kekeluargaan. Menurut Untung (2005:19-20) jenis koperasi berdasarkan tingkat 
dan luas daerah kerja  digolongkan menjadi dua jenis yaitu : 
a. Koperasi Primer 

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota 
sebanyak 20 orang perseorangan. 

b. Koperasi Sekunder 
Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan 
koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan 
koperasi primer. 



 

2. Laporan Keuangan Koperasi  
Menurut Untung, (2005: 25) laporan keuangan koperasi merupakan bagian 

dari laporan pertanggungjawaban pengurus yang berisi tentang kegiatan/aktifitas 
dan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Apabila dilihat dari fungsi 
manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat 
evaluasi kemajuan koperasi. Menurut Kementrian Koperasi dan UKM RI 
(2006:29) koperasi wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada 
pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan 
anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Laporan keua keuangan tahunan 
disajikan dengan membandingkan keadaan keuangan antara tahun berjalan 
dengan tahun sebelumnya secara komparatif dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, 
kecuali bagi Koperasi Jasa Keuangan  Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang 
belum memliki laporan periode sebelumnya. 

3. Penilaian Kinerja Koperasi  
Menurut Eriyatno (2007: 6-27)  ruang lingkup Standar Operasional 

Manajemen  Koperasi Simpan Pinajam/Unit Simpan Pinjam koperasi meliputi 
tiga bagian yang terdiri dari : 
a. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP/USP Koperasi. 
b. Standar Operasional Manajemen Usaha KSP/USP Koperasi. 
c. Standar Operasional Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi. 

   Menurut Eriyatno (2007: 125) penilaian kinerja keberhasilan usaha 
KSP/USP koperasi harus ditetapkan dalam rangka untuk mempertahankan dan 
menjaga eksistensi usaha KSP/USP koperasi tersebut. Dalam menjalankan 
usahanya, pengelola wajib memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, dan 
rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak 
terkait sebagai berikut aspek likuiditas, aspek sovabilitas, dan aspek rentabilitas.  

Pada penelitian ini, rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk 
menganalisis laporan keuangan berdasarkan Standar Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
No.06/PER/M.KUKM/V/2006 tentang “Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi 
atau Koperasi Award”  sebagai berikut: 
1.  Rasio Likuiditas  

a.  Current Ratio adalah rasio yang menunjukan kemampuan koperasi untuk 
membayar hutangnya yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.  

b. Cash Ratio  adalah rasio yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam 
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang dimilikinya.  

2.  Rasio Solvabilitas 
a. Total Debt to Total Asset Ratio  adalah perbandingan antara jumlah total 

hutang dengan total aktiva.   
b. Long Term Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara hutang 

jangka panjang dan modal sendiri.   
3.  Rasio Rentabilitas 

a. Net Profit Margin adalah perbandingan antara SHU dengan pendapatan.  
b. Return on Asset adalah perbandingan antara SHU dengan total asset.  
c. Asset Turn Over adalah perbandingan antara pendapatan volume usaha  

(pendapatan) dengan asset.  
d. Rentabilitas Modal Sendiri: adalah perbandingan antara SHU dengan 

modal sendiri.  
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini mengambil lokasi di KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo 

Karanganyar. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari KJKS 
Bina Insan Mandiri. Sumber data tersebut berdasarkan dari laporan keuangan 
koperasi. Data tersebut berupa laporan periodik koperasi tahun 2011-2013. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 

Metoda analisis untuk mengukur kinerja keuangan KJKS BIM Gondangrejo 
dalam penelitian ini adalah metoda analisis horizontal periode 2011-2013. Sedangkan 
teknik yang digunakan dalam menganalisis  Laporan Keuangan KJKS BIM 
Gondangrejo adalah analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian in 
berpedoman pada Peraturan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/V/2006. Adapun rasio-rasio 
keuangan yang akan digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai 
berikut (Hardiningsih dkk, 2013) : 
1.  Rasio Likuiditas  

a.  Rasio Lancar (Current Ratio) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 
koperasi untuk membayar hutangnya yang segera harus dipenuhi dengan 
aktiva lancar.  

%100
LancarHutang
Lancar AktivaRatioCurrent x=  

c. Cash Ratio  adalah rasio yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam 
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang dimilikinya.  

Alat Analisis : 
Peraturan Menteri dan KUKM NO.06/PER/M.KUKM/V/2006 : 
1. Current Ratio 
2. Cash Ratio   
3. Rasio Total Hutang terhadap Total Asset      
4. Rasio Total Hutang  terhadap Modal Sendiri  
5. Net profit Margin  
6. Return on  Asset  
7. Asset Turn Over 
8. Rentabilitas Modal Sendiri 

Hasil Analisis 

Isu Penelitian : 
Selama  ini  KJKS  Bina Insan Mandiri 
Karanganyar belum pernah melakukan 
perhitungan rasio terhadap laporan 
keuangan yang disusun, serta menilai 
kinerja keuangan yang sehat. 

Dasar Teori : 
1. Laporan Keuangan 
2. Penilaian Kinerja  
3. Analisis Laporan Keuangan 
4. Analisis Rasio Keuangan 
5. Perkoperasian 



 

%100
LancarHutang
Bank   KasRatioCash  x+

=  

2.  Rasio Solvabilitas 
a. Rasio Total Hutang (Kewajiban) terhadap Asset adalah perbandingan antara 

jumlah total hutang dengan total asset.   

%100 Hutang TotalAsset  Total  terhadapHutang Total x
AssetTotal

=  

b. Rasio Total Hutang (Kewajiban) terhadap Modal Sendiri adalah 
perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri.   

%100
SModal
Hutang  Totaltan x

endiri
SendiriModalterhadapgHuTotal =  

3.  Rasio Rentabilitas 
a. Net Profit Margin adalah perbandingan antara SHU dengan pendapatan. 

Rumus untuk menghitung Net Profit Margin adalah sebagai berikut.  

%100
tan/
Pajak Setelah  UsahaHasil SisaMargin   Profit Net x

PendapaPenjualan
=  

b. Return on Asset adalah perbandingan antara SHU dengan total asset. Rumus 
untuk menghitung Return On Asset adalah sebagai berikut.  

%100PajakSetelah   UsahaHasil SisaEquityOn Return x
AssetTotal

=  

d. Asset Turn Over adalah perbandingan antara pendapatan volume usaha  
(pendapatan) dengan asset. Rumus untuk menghitung Asset Turn Over adalah 
sebagai berikut.  

kalix
Asset

   UsahaVolumeOver Turn Asset =  

d. Rentabilitas Modal Sendiri adalah perbandingan antara SHU dengan modal 
sendiri. Rumus untuk menghitung Rentabilitas Modal Sendiri  adalah 
sebagai berikut.  

%100
SModal

PajakSetelah   UsahaHasil Sisa
  Sendiri Modal asRentabilit x

endiri
=       

Berdasarkan Peraturan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/V/2006 
menyebutkan bahwa standar yang digunakan dalam penilaian kinerja 
keuangan Koperasi Berprestasi disajikan seperti tabel berikut. 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Rasio Likuiditas 

Analisis rasio likuiditas merupakan kemampuan koperasi untuk memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya. Pemenuhan kewajiban jangka pendek suatu 
lembaga dapat dijaminkan dengan jumlah aktiva yang dimiliki koperasi. Analisis 
likuiditas diukur dengan menggunakan Current Ratio dan Cash Ratio.  
 
 
 
 



 

a.  Current Ratio 
Tabel 1 

Hasil Perhitungan Analisis Current Ratio Tahun 2011-2013 
Tahun Total Aktiva 

Lancar 
 

Total Hutang 
Lancar 

Rasio  
(%) 

Kriteria 

2011 3.174.403.630 2.199.439.548 144,33 Tidak Sehat 
2012 3.520.288.083 2.742.536.706 128,36 Tidak Sehat 
2013 4.530.587.975 3.597.234.932 125,95 Tidak Sehat 

b.  Cash Ratio 
Tabel 2 

Hasil Perhitungan Analisis Cash Ratio Tahun 2011-2013 
Tahun Kas + Bank Total Hutang  

Lancar 
Rasio  
(%) 

Kriteria 

2011 1.397.871.980 2.199.439.548 63,56 Sangat Tidak Sehat 
2012 1.301.468.633 2.742.536.706 47,45 Sangat Tidak Sehat 
2013 1.636.396.625 3.597.234.932 45,46 Sangat Tidak Sehat 

 
2. Analisis Rasio Solvabilitas 

Analisis rasio solvabilitas bertujuan mengukur kemampuan koperasi untuk 
memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 
Perusahaan disebut solvabel apabila koperasi mempunyai aktiva atau kekayaan 
yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Analisis solvabilitas 
diukur dari Rasio Total Hutang (kewajiban) terhadap Total Asset dan rasio Total 
Hutang (kewajiban) Terhadap Modal Sendiri. 
a. Rasio Total Hutang dengan Total Asset  

Tabel 3 
Hasil Analisis Rasio Total Hutang terhadap Total Asset  

Tahun Total Hutang 
 

Total Asset Rasio  
(%) 

Kriteria 

2011 2.309.772.854   3.194.315.998   72,31 Tidak Sehat 
2012 2.822.536.706   3.778.607.051   74,70 Tidak Sehat 
2013 3.667.234.932   4.776.343.469   76,78 Tidak Sehat 

 
b. Total Hutang (kewajiban) Terhadap Modal Sendiri  

Tabel 4 
Hasil Perhitungan Analisis Rasio Total Hutang (kewajiban)  

Terhadap Modal Sendiri Tahun 2011-2013 
Tahun Total Hutang  Modal Sendiri Rasio  

(%) 
Kriteria 

2011 2.309.772.854 884.543.144 261,13 Sangat Tidak Sehat 
2012 2.822.536.706 956.070.345 295,22 Sangat Tidak Sehat 
2013 3.667.234.932 1.109.108.537 330,65 Sangat Tidak Sehat 

 



 

3. Analisis Rasio Rentabilitas 
Analisis rasio rentabilitas bertujuan mengukur kemampuan koperasi untuk 
menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Rentabilitas koperasi dalam penelitian diukur 
dengan menggunakan tiga rasio yaitu Net Profit Margin, Return on Asset dan 
Rentabilitas Modal Sendiri.  
a. Net Profit Margin  

Tabel 5 
Hasil Perhitungan Analisis Net Profit Margin Tahun 2011-2013 

Tahun SHU (Setelah 
Pajak) 

Penjualan/ 
Pendapatan 

Rasio  
(%) 

Kriteria 

2011 213.487.661    554.949.400  38,47 Sangat Sehat 
2012 102.447.480      508.698.507  20,14 Sangat Sehat 
2013 115.073.531    604.164.139  19,05 Sangat Sehat 

b. Return on Asset  
Tabel 6 

Hasil Perhitungan Analisis Return On Asset Tahun 2011-2013 
 

Tahun SHU Setelah 
Pajak 

Total Asset Rasio  
(%) 

Kriteria 

2011 213.487.661 3.194.333.998 6,68 Cukup Sehat 
2012 102.447.480   3.778.607.051   2,71 Tidak Sehat 
2013 115.073.531 4.776.343.469   2,41 Tidak Sehat 

c. Asset Turn Over 
Tabel 7 

Hasil Perhitungan Analisis Asset Turn Over Tahun 2011-2013 
Tahun Volume Usaha Total Asset Rasio  

(kali) 
Kriteria 

2011 554.949.400 3.194.333.998 0,174 Sangat Tidak Sehat 
2012 508.698.507 3.778.607.051   0,136 Sangat Tidak Sehat 
2013  604.164.139 4.776.343.469   0,126 Sangat Tidak Sehat 

d. Rentabilitas Modal Sendiri  
Tabel 8 

Hasil Analisis Rentabilitas Modal Sendiri  
Tahun SHU Setelah 

Pajak 
Modal Sendiri Rasio  

(%) 
Kriteria 

2011 213.487.661 884.543.144 24,14 Sangat Sehat 
2012 102.447.480   956.070.345 10,72 Cukup Sehat 
2013 115.073.531 1.109.108.537 10,38 Cukup Sehat 

 
2.  Pembahasan Hasil Analisis Data 
 Hasil analisis Kinerja Keuangan KJKS BIM Gondangrejo berdasarkan Rasio 

Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas selama tahun 2011 – 2013 terangkum 
seperti tabel berikut : 



 

Tabel 9 
Hasil Analisis Kinerja Keuangan KJKS BIM Gondangrejo 2011–2013 

Komponen Analisis Rasio Kinerja 
 2011 2012 2013 Koperasi 
Likuiditas  
a. Current Ratio 
 
 
b. Cash Ratio  
 
 

 
144,33% 

(Tidak Sehat) 
 

63,56 
(Sangat 

Tidak Sehat) 

 
128,36% 

(Tidak Sehat) 
 

47,45 
(Sangat Tidak 

Sehat) 

 
125,95% 

(Tidak Sehat) 
 

45,46 
(Sangat Tidak 

Sehat) 

 
 

Tidak Sehat 
 
 

Sangat Tidak 
Sehat 

Solvabilitas  
a. Rasio Total Hutang  
    terhadap Total Asset   
 
b. Rasio Total Hutang  
    terhadap Modal Sendiri  
 

 
72,31% 

(Tidak Sehat) 
 

261,13% 
(Sangat Tidak 

Sehat) 

 
74,70% 

(Tidak Sehat) 
 

295,22% 
(Sangat Tidak 

Sehat) 

 
76,78% 

(Tidak Sehat) 
 

330,65% 
(Sangat Tidak 

Sehat) 

 
 

Tidak Sehat 
 
 

Sangat Tidak 
Sehat 

Rentabilitas  
a. Net Profit Margin 
 
 
 
b. Return Of Asset 
 
 
 
c. Asset Turn Over 
 
 
 
d. Rentabilitas Modal  
    Sendiri 

 
38,47% 
(Sangat 
Sehat) 

 
6,68% 

(Cukup Sehat) 
 

0,174 kali 
(Sangat Tidak 

Sehat) 
 

24,14% 
(Sangat  
Sehat) 

 
20,14% 

(Sangat Sehat) 
 

2,71% 
(Tidak Sehat) 

 
 

0,136 kali 
(Sangat Tidak 

Sehat) 
 

10,72% 
(Cukup Sehat) 

 
19,05% 

(Sangat Sehat) 
 

2,41% 
(Tidak Sehat) 

 
 

0,126 kali 
(Sangat Tidak 

Sehat) 
 

10,38% 
(Cukup Sehat) 

 

 
 

Sangat Sehat 
 
 
 

Tidak Sehat 
 
 

Sangat Tidak 
Sehat 

 
 

Cukup Sehat 

 
1. Analisis Kinerja Keuangan KJKS BIM Gondangrejo berdasarkan Rasio 

Likuiditas 
a.  Current Ratio  

 KJKS BIM Gondangrejo pada kurun waktu 3 tahun yaitu 2011, 
2012 dan 2013 memiliki angka rasio lancar berturut-turut, yaitu 144,31%, 
128,36% dan 125,95% dimana ketiga angka rasio tersebut menunjukkan 
kriteria Tidak Sehat. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa KJKS BIM 
Gondangrejo masih mempunyai harta yang cukup likuid dalam membayar 
kewajiban-kewajiban jangka pendeknya,  namun berdasarkan Peraturan 
Menteri dan KUKM No.06/Per/M.KUKM/V/2006  menunjukkan bahwa 
aktiva lancar yang dimiliki koperasi  belum menunjukkan kriteria yang cukup 
baik dalam memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya atau disebut juga 
dengan illikuid. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan tiga tahun berturut-
turut yang menunjukkan angka yang dibawah standar yang ditetapkan. 

b.  Cash Ratio  
KJKS BIM Gondangrejo pada kurun waktu 3 tahun yaitu 2011, 2012 dan 
2013 menghasilkan Cash Ratio berturut-turut, yaitu 63,56%, 47,45% dan 
45,46% dimana ketiga angka rasio tersebut menunjukkan kriteria Sangat 
Tidak Sehat. Hal ini dapat disebabkan karena pada analisis tersebut kenaikan 
jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah kas  dan bank, sedangkan 



 

KJKS BIM Gondangrejo ini bergerak dalam bidang simpan pinjam dimana 
sebagian besar aktivanya diperoleh dari hasil perputaran pinjaman yang 
diberikan koperasi kepada para nasabahnya.  Analisis Cash Ratio ini 
menunjukkan bahwa kas dan setara kas yang dimiliki koperasi KJKS BIM 
Gondangrejo tidak cukup likuid dalam membayar hutang lancarnya, keadaan 
ini sering disebut juga dengan istilah illikuid. 
 

2. Analisis Kinerja Keuangan KJKS BIM Gondangrejo berdasarkan Rasio 
Solvabilitas  
a.  Rasio Total Hutang terhadap Total Asset  

KJKS BIM Gondangrejo dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011, 
2012 dan 2013 pada analisis rasio Total Hutang terhadap Total Asset 
menghasilkan angka rasio yang kurang baik, yaitu 72,31%, 74,70% dan 
76,78%, ketiga angka tersebut menunjukkan angka yang  di bawah dari 
standar (Tidak Sehat). Hal ini disebabkan karena total asset koperasi tidak 
mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap total hutang yang 
dimiliki koperasi antara lain meningkatnya proporsi modal luar koperasi dari 
tahun ke tahun beserta beban yang harus ditanggung. Hasil analisis di atas 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan KJKS BIM Gondangrejo masih kurang 
solvabel dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

b.  Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri 
 KJKS BIM Gondangrejo dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011, 
2012 dan 2013 pada analisis rasio Total Hutang terhadap Modal sendiri 
menghasilkan angka rasio yang baik (261,13%, 295,22 dan 330,65%) atau 
masuk dalam kriteria Sangat Tidak Sehat.  Hal tersebut menjelaskan bahwa 
modal sendiri yang dimiliki koperasi belum solvabel dalam memenuhi 
kewajiban jangka panjangnya, antara lain modal penyertaan yang berasal dari 
modal sendiri menurun dari tahun ke tahun.   

3. Analisis Kinerja Keuangan KJKS BIM Gondangrejo berdasarkan Rasio 
Rentabilitas 
a. Net Profit Margin 

KJKS BIM Gondangrejo dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011, 
2012 dan 2013 pada analisis rasio Net Profit Margin (NPM) dikategorikan 
Sangat Sehat yang menghasilkan angka rasio secara berturut-turut yaitu 
38,47%,  20,14% dan 19,05%. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa 
koperasi mampu menggunakan aktivanya secara produktif sehingga dapat 
menghasilkan SHU yang optimal atau dengan kata lain, koperasi dinyatakan 
rentabel.  

b. Return Of Asset  
KJKS BIM Gondangrejo dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011, 
2012 dan 2013 pada analisis rasio Return of Asset (ROA) menghasilkan angka 
rasio secara berturut-turut, yaitu 6,68% dengan kriteria Cukup Sehat, 2,71% 
dengan kriteria Tidak Sehat dan 2,41% dengan kriteria Tidak Sehat. Hasil 
penilaian tersebut menunjukkan bahwa koperasi belum mampu menggunakan 
aktivanya secara produktif sehingga belum menghasilkan SHU yang optimal 
atau dengan kata lain, koperasi belum rentabel.  
 
 



 

c. Asset Turn Over 
KJKS BIM Gondangrejo dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011, 
2012 dan 2013 pada analisis rasio Asset Turn Over menghasilkan angka rasio 
secara berturut-turut, yaitu 0,174 kali, 0136 kali, dan 0,126 kali  dimana ketiga 
periode tersebut masuk dalam kriteria Sangat Tidak Sehat. Hasil penilaian 
tersebut menunjukkan bahwa koperasi belum mampu menghasilkan volume 
usaha yang optimal dibandingkan dengan asset yang dimiliki, dengan kata lain 
koperasi belum rentabel.  

d. Rentabilitas Modal Sendiri  
Analisis rentabilitas modal sendiri, pada KJKS BIM Gondangrejo dalam 
kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013 menghasilkan 
angka rasio berturut-turut,  yaitu 24,14% dengan kriteria Sangat Sehat, 
10,72% dengan kriteria Cukup Sehat dan 10,38% dengan kriteria Cukup 
Sehat. Hasil analisis pada tahun 2011 menunjukkan  bahwa modal yang 
dimiliki koperasi cukup rentabel dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha yang 
optimal. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
1. Analisis likuiditas pada KJKS BIM Gondangrejo pada tahun 2011, 2012, 2013 

dilihat berdasarkan  analisis Current Ratio dan Cash Ratio dikategorikan Tidak 
Sehat (120% sd <150%) karena masih jauh di bawah standar yang telah 
ditetapkan. Angka Current Ratio pada tahun 2011, 2012, 2013 adalah 144,33%; 
128,36%; 125,95%. Sedangkan Cash Ratio pada tahun 2011, 2012, 2013 adalah 
63,56%, 47,45% dan 45,46%. 

2. Analisis solvabilitas pada KJKS BIM Gondangrejo pada tahun 2011, 2012, 2013 
dilihat berdasarkan  analisis Rasio Total Hutang terhadap Total Asset  
dikategorikan Tidak Sehat (>60% sd 80%) dan Rasio Total Hutang terhadap 
Modal Sendiri dikategorikan Tidak Sehat (>150% sd 200%). Hasil analisis rasio 
solvabilitas pada tahun 2011, 2012, 2013 adalah sebagai berikut : 
a. Rasio Total Hutang terhadap Total Asset  pada tahun 2011, 2012, 2013 

dikategorikan Tidak Sehat karena masih jauh di bawah standar yang telah 
ditetapkan. Angka rasio pada tahun 2011, 2012, 2013 adalah 72,31%; 74,70%; 
76,78%.  

b. Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri pada tahun 2011, 2012, 2013 
dikategorikan Sangat Tidak Sehat karena belum sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. Angka rasio pada tahun 2011, 2012, 2013 adalah 261,13%, 
295,22%, 330,65%. 

3. Analisis rentabilitas pada KJKS BIM Gondangrejo pada tahun 2011, 2012, 2013 
dilihat berdasarkan  analisis Net Profit Margin, Return Of Asset, Asset Turn over 
dan Rentabilitas Modal Sendiri dikategorikan Cukup Sehat. Hasil analisis rasio 
rentabilitas pada tahun 2011, 2012, 2013 adalah sebagai berikut : 
a. Net Profit Margin pada tahun 2011, 2012, 2013 dikategorikan Sangat Sehat (≥ 

15%) karena sesuai dengan standar yang ditetapkan. Angka rasio pada tahun 
2011, 2012, 2013 adalah 38,47%; 20,14%; 19,05%.  

 
 
 



 

b. Return Of Asset pada tahun 2011 dikategorikan Cukup Sehat (3% sd <7%) 
yaitu 6,68%. Angka rasio pada tahun 2012 dan 2013 adalah 2,71% dan 2,41% 
dikategorikan Tidak Sehat (1% sd <3%). Dengan demikian rentabilitas 
koperasi selama 3 tahun ditinjau dari Return Of Asset dinyatakan masih belum 
rentabel. 

c. Asset Turn Over pada tahun 2011, 2012, 2013 dikategorikan Sangat Tidak 
Sehat (<1 kali) karena masih jauh dari standar yang ditetapkan. Angka rasio 
pada tahun 2011, 2012, 2013 adalah 0,174 kali, 0136 kali, dan 0,126 kali.  

d. Rentabilitas Modal Sendiri pada tahun 2011 dikategorikan Sangat Sehat (≥ 
21%) yaitu 24,14%. Angka rasio pada tahun 2012 dan 2013 adalah 10,72% 
dan 10,38% dikategorikan Cukup Sehat. Dengan demikian rentabilitas 
koperasi selama 3 tahun ditinjau dari Rentabilitas Modal Sendiri sudah cukup 
baik. 

 
Saran  
1. KJKS BIM Gondangrejo sebaiknya meningkatkan kas dan bank, menurunkan 

jumlah kewajiban sehingga likuiditas akan naik. Juga sebaiknya perusahaan 
menaikkan pendapatan dengan mempercepat pinjaman yang diberikan sehingga 
keuntungan akan naik. Selain itu KJKS BIM Gondangrejo hendaknya melakukan 
kerja sama dengan sesama gerakan koperasi terutama KJKS,  mitra usaha, atau 
lembaga keuangan lain  sehingga mampu membantu koperasi untuk 
meningkatkan aktivanya. KJKS BIM Gondangrejo hendaknya melakukan analisis 
rasio-rasio keuangan secara periodik, hal ini dilakukan agar mengetahui sejauh 
mana kinerja koperasi yang telah dicapai sehingga dapat digunakan sebagai 
pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang akan 
diambil pada tahun-tahun berikutnya.  

2. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperbanyak sampel agar hasil penelitian 
ini dapat digeneralisasikan.  
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