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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi KOPANESA 

tahun 2011-2015, beserta perkembangannya pada tahun 2011-2015 yang dilihat dari tujuh 

aspek yaitu, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif dan aspek likuiditas. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif, dimana objek yang dievaluasi 

adalah kesehatan USP Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015. Teknik analisis data dilakukan 

dengan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dan kemudian dievaluasi dengan 

model ketimpangan (The Discrepancy Model). Sedangkan, untuk mengetahui perkembangan 

tingkat kesehatan USP Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015, digunakan teknik analisis 

Kecenderungan (Trend). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek permodalan, kualitas 

permodalan Koperasi KOPANESA Periode 2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai 

rata-rata 3,00 sampai 6,00 dengan skor akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan 

predikat sehat, tahun 2012 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 

mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan 

nilai 95,8 dengan predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan 

predikat sehat. Aspek kualitas aktiva produktif, kualitas aktiva produktif Koperasi 

KOPANESA Periode 2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-rata 10,00 dengan 

skor akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat sehat, tahun 2012 mendapat 

skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat skor dengan nilai 95,05 

dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat 

dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan predikat sehat, maka dari itu 

aspek permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 dalam kategori baik. Aspek likuiditas, kualitas 

likuiditas Koperasi KOPANESA Periode 2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-

rata 2,25 sampai 5,00 dengan skor akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat 

sehat, tahun 2012 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat 

skor dengan nilai 95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan nilai 95,8 

dengan predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan predikat 

sehat, maka dari itu aspek permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 dalam kategori baik. 

 

Kata Kunci : Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas 

  



 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dewasa ini sangat pesat di dalam era perdagangan 

bebas yang kompetitif menjadikan sektor usaha menjadi pendukung upaya untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekomian di Indonesia secara langsung memberikan 

dampak terhadap usaha untuk memberikan jaminan tingkat kesejahteraan kepada seluruh 

masyarakat. Pembangunan di semua sektor dipacu dengan adanya kemampuan dari sektor-

sektor usaha yang ada yaitu usaha milik negara, swasta dan koperasi sebagai pelaku usaha yang 

secara langsung menentukan tingkat keberhasilan pencapaian perekonomian di Indonesia.  

Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang pengelolaannya menjadi 

tanggungjawab penuh dari negara terkait dengan proses pengelolaan dan pengembangan usaha 

yang dilakukan. Badan usaha ini lebih fokus pada usaha-usaha dalam penyelenggaraan fasilitas 

umum masyarakat. Adapun badan usaha swasta lebih memberikan dukungan sektor-sektor 

yang secara langsung terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat. 

Sebagai salah satu pelaku sektor usaha koperasi merupakan satu-satunya organisasi 

rakyat yang berwatak sosial berdasarkan atas azas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini 

sesuai dengan jiwa dan falsafah bangsa Indonesia, yang lebih mengutamakan sikap atau rasa 

kekeluargaan atau gotong royong. Selain itu koperasi sebagai wahana untuk melaksanakan 

amanat yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi diharapkan 

berperan sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia diharapkan dapat membawa 

keadaan ekonomi Indonesia kearah yang lebih baik. 

Koperasi sebagai badan usaha yang merupakan kumpulan orang-orang yang menjalin 

kerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Koperasi adalah bentuk kerja sama antara 

orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Secara lebih terperinci dapat dikatakan 

bahwa koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak didalam bidang ekonomi yang 

anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum yang bergabung secara kekeluargaan dan 

atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha untuk memenuhi anggotanya. 

Jika koperasi sebagai lembaga ekonomi yang telah tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat, maka koperasi harus diberi kesempatan dan peranan yang lebih besar dalam upaya 

peningkatan usaha. Kondisi tersebut menjadikan perlu adanya usaha untuk meningkatkan dan 

memantapkan kemampuan koperasi yang ada, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. 

Namun menurut kenyataan, koperasi-koperasi yang mandiri dan tumbuh serta berakar di dalam 

masyarakat sampai saat ini perkembangannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini 

perlu adanya pembenahan dan perbaikan-perbaikan yang bersifat membangun agar menjadi 

koperasi yang mandiri sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dapat 

terwujud. Namun terlepas dari tujuan tersebut, koperasi juga harus mampu mengendalikan 

modalnya secara efektif dan efesien, sehingga menimbulkan adanya keseimbangan dalam 

meningkatkan produktivitas koperasi. (www.depkop.go.id, diakses pada Tgl. 01 Maret 2014, 

Pukul 19.38 WIB). 

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat membuat masyarakat lebih kritis dalam 

berfikir untuk mengikuti perkembangan informasi ekonomi. Salah satu informasi ekonomi 

yang di gunakan adalah informasi keuangan, Kopanesa adalah salah satu pihak yang 

menyediakan informasi keuangan tersebut, yaitu berupa laporan keuangan yang digunakan 

http://www.depkop.go.id/


 

 

KPRI yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Menurut APB  Statement No. 4 yang dikutip oleh Harahap (2008:133) menggambarkan 

dua tujuan laporan keuangan yaitu 1) Tujuan umum, menyajikan laporan posisi keuangan, hasil 

usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima; 2) 

Tujuan khusus, memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan. 

Laporan keuangan koperasi belumlah dapat memberikan informasi yang berarti karena laporan 

keuangan menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam dan tajam dengan teknik 

tertentu. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada hakekatnya adalah untuk 

mengadakan penilaian atas keadaan keuangan koperasi dan potensi atau kemajuannya melalui 

laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran dan 

hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian 

tujuan analisis laporan keuangan adalah mengkonversikan data menjadi informasi.  

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam analisis laporan keuangan misalnya 

sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa mendatang. Ada 

beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam melakukan suatu analisis, dimana salah 

satunya adalah analisis rasio. Rasio keuangan menurut Harahap (2008:297) adalah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Kita menghitung berbagai rasio 

karena dengan cara ini kita bisa mendapat perbandingan yang mungkin akan berguna daripada 

berbagai angka mentahnya sendiri.  

Analisis rasio merupakan salah satu dari teknik analisis yang dapat memberikan 

petunjuk yang menggambarkan kondisi Kopanesa terutama dalam bidang finansialnya. 

Analisis rasio dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang bersangkutan dan 

dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan 

metode analisis yang sering dipakai karena merupakan metode yang paling cepat untuk 

mengetahui kinerja keuangan koperasi. Dengan mengetahui kinerjanya, koperasi akan dapat 

melakukan perkiraan keputusan apa yang diambil guna mencapai tujuannya. Hal tersebut 

karena suatu badan usaha koperasi akan dapat berusaha agar menjadi badan usaha yang 

modern.  

Upaya koperasi dalam memaksimalkan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan 

ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam pengelolaan potensi keuangan yang dimiliki. 

Permodalan yang dimiliki oleh koperasi terbagi menjadi tiga yaitu mencakup mengenai rasio 

modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri, ketiga indicator tersebut digunakan untuk 

pengukuran atas rasio modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi. Analisis terhadap permodalan 

pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana pihak manajemen koperasi dalam 

menggunakan modal sendiri yang dimiliki dalam rangka untuk membiayai aktivitas 

operasional koperasi. Selain itu melalui analisis permodalan maka dapat ditentukan 

kemampuan modal sendiri koperasi untuk memberikan jaminan atas segala bentuk pinjaman 

yang berisiko yang dapat terjadi dari kegiatan kredit yang dilakukan.  



 

 

Apabila secara keseluruhan pihak koperasi dapat mengendalikan aktivitas yang 

dilakukan maka secara langsung dapat memperkuat posisi pencapaian laba yang akan 

dihasilkan oleh koperasi. Kualitas aktiva produktif koperasi yang menunjukkan perbandingan 

antara rasio volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan volume pinjaman yang 

diberikan. Rasio ini dapat mencerminkan kemampuan koperasi dalam upaya untuk 

peningkatan volume pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi sehingga pada akhirnya 

mendukung proses pencapaian tujuan koperasi. 

Analisis terhadap kualitas aktiva produktif dapat menunjukkan kemampuan koperasi untuk 

mengendalikan jumlah pinjaman bermasalah yang dapat terjadi sehingga koperasi dapat 

terhindar dari permasalahan kredit yang dapat terjadi. Melalui pengelolaan atas kinerja 

keuangan koperasi dengan tepat maka upaya untuk peningkatan pertumbuhan Sisa Hasil Usaha 

(SHU)/profit koperasi dapat secara maksimal dapat tercapai. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan Koperasi KOPANESA 

tahun 2011-2015 ? 

Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi KOPANESA tahun 

2011-2015. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan 

dunia Ilmu Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi tentang analisis laporan keuangan 

dan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Koperasi  

Sebagai masukan bagi manajemen koperasi untuk mengetahui efisiensi serta 

efektivitas perkembangan koperasi yang pada akhirnya berguna bagi perbaikan 

penyusunan rencana atau kebijakan yang dilakukan di waktu yang akan datang. 

b. Bagi Penulis  

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja 

keuangan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian. 

c. Bagi Pembaca  

Memberikan tambahan referensi bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam 

kehidupan nyata. 

  



 

 

KERANGKA TEORITIS 

Koperasi 

Pengertian Koperasi 

Menurut UU NOMOR 15 tahun 2015 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. 

Menurut UU Nomor 21 tahun 2015 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;  

Menurut UU Nomor 22 tahun 2015 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 azas 

kekeluargaan.  

Koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi tercapainya 

kesejahteraan bersama, yang berbadan hukum dan memiliki sifat sosial berasaskan 

kekeluargaan. Kesejahteraan bersama dapat tercapai dengan cara menyatukan, membina dan 

mengembangkan setiap potensi yang ada untuk satu tujuan bersama. 

Laba wajar yang diperoleh dari usaha yang dijalankan disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Laba atau SHU tersebut apabila terbukti dari usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-

pembiayaan tersebut terdapat sisa maka laba atau SHU itu akan dikembalikan atau dibagikan 

kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya. 

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2015 pasal 3, tujuan didirikannya koperasi adalah 

mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu, menunjukkan keberhasilan 

dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tumbuhnya kesadaran 

koperasi akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi dan meningkatnya kepercayaan 

anggota koperasi, masyarakat serta mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi. 

Menurut UU Nomor 20 tahun 2015 Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan 

peraturan Menteri ini mendorong koperasi dalam meningkatkan pemahaman arti pentingnya 

penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka 

mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat. 

Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, 

dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan 

internasional; dan  

1. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. 

Modal awal koperasi diperoleh dari simpanan pokok dari para anggotanya, seperti yang 

tertuang dalam pasal 66 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa 

: 

1. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai 

modal awal. 

2. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari : 

a. Hibah;  



 

 

b. Modal Penyertaan; 

c. Modal pinjaman yang berasal dari : 

1) Anggota; 

2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya; 

4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan 

5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau 

6) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang sekarang lebih dikenal dengan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) termasuk kedalam koperasi fungsional yang didirikan di 

setiap kantor instansi pemerintah dengan beranggotakan PNS yang bekerja pada instansi 

tersebut. Pemerintah memandang KPRI sebagai suatu sarana yang baik untuk meningkatkan 

kesejahteraan PNS, oleh karenanya perlu adanya pembinaan, bimbingan, serta bantuan lebih 

lanjut. 

Sasaran pembentukan KPRI adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota berupa barang 

dan jasa dengan harga dan pelayanan yang bersaing. Dengan demikian diharapkan keberadaan 

koperasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota di lingkungan instansi yang 

bersangkutan. Kesejahteraan pegawai akan berkembang terus selama cara kerja KPRI, 

kejujuran para anggotanya, kegairahan kerja para anggotanya dapat dipertahankan dengan 

sebaik-baiknya. Dan juga setiap usaha yang dijalankan dapat menghasilkan laba yang tepat, 

sehingga kelangsungan hidup dari KPRI dapat terjamin. Dengan kata lain memperhatikan 

prediksi laba perusahaan dengan menggunakan informasi pelaporan keuangan juga sangat 

penting untuk dilakukan. 

Laporan Keuangan 

Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber 

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Agar 

informasi yang tersaji menjadi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan, data keuangan 

harus dikonversi menjadi informasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomis. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Model yang 

sering digunakan dalam melakukan analisis tersebut adalah dalam bentuk rasio-rasio keuangan. 

Menurut Munawir (2010:31) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting 

untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan 

ringkasan dari harta, kewajiban, dan kinerja operasi selama suatu periode akuntansi tertentu. 

Pada umumnya laporan keuangan terdiri atas tiga hal utama, yaitu neraca (balance sheet), 

laporan laba rugi (profit loss statement), dan laporan perubahan modal (statement of changes 

in capital). Dalam perkembangannya, komponen laporan keuangan ditambah dengan satu 

laporan lagi, yaitu laporan arus kas (cash flow statement). 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:1) menyatakan laporan keuangan adalah 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 



 

 

berbagai cara seperti, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan 

lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Laporan keuangan memiliki arti penting bagi manajemen. Menurut Jumingan 

(2011:38), arti penting laporan keuangan bagi manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

2. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses, atau produksi serta 

untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahi 

wewenang dan tanggung jawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru 

untuk mencapai hasil yang lebih baik. Penilaian Kesehatan Koperasi 

Berdasarkan Permen. KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah 

“kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat 

dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap 

ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, 

pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek 

dan jangka panjang”. 

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat 

kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan 

koperasi selanjutnya. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap 

beberapa aspek sebagai berikut : 

1. Aspek Permodalan 

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha 

koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk 

menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan memberikan peranan 

yang sangat penting dalam menjalankan usahan koperasi, karena pada dasarnya modal adalah 

hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan 

mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. 

Menurut Hendar (2010:191) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi 

dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal 

penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. 

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran 

pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari : 

a. Hibah; 

b. Modal Penyertaan; 

c. modal pinjaman yang berasal dari: 

1) Anggota; 

2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 

3) bank dan lembaga keuangan lainnya; 

4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 

5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 



 

 

d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran 

Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis untuk aspek 

permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung 

dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap 

total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan 

modal sendiri. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan 

pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan 

wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan 

maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana 

yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”. 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 

Modal Sendiri  

    X 100 % 

   Total Aset 

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai 

berikut : 

1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 

0% diberikan nilai 0. 

2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan 

maksimum nilai 100. 

3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% 

nilai dikurangi 5. 

4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan. 

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 

0 ≤ X 25 6 1.50 

20 ≤ X 50 6 3.00 

40 ≤ X 100 6 6.00 

60 ≤ X 50 6 3.00 

80 ≤ X ≤ 100 25 6 1.50 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Modal Sendiri 

    X 100 % 

Pinjaman diberikan yang Berisiko 

 

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, 

ditetapkan sebagai berikut : 

1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil 

atau sama dengan 0% diberi nilai 0. 



 

 

2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai 

maksimum 100. 

3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan. 

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang 

Berisiko 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 

0 < x < 10 0 6 0 

10 < x < 20 10 6 0,6 

20 < x < 30 20 6 1,2 

30 < x < 40 30 6 1,8 

40 < x < 50 40 6 2,4 

50 < x < 60 50 6 3,0 

60 < x < 70 60 6 3,6 

70 < x < 80 70 6 4,2 

80 < x < 90 80 6 4,8 

90 < x < 100 90 6 5,4 

≥ 100 100 6 6,0 

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Modal Sendiri Tertimbang 

    X 100 % 

   ATMR 

1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri 

Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 

100%. 

2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP 

koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. 

3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP 

Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. 

4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai 

nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing 

komponen aktiva. 

5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara 

membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 

%. 

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 4 0 3 0,00 

4 < X < 6 50 3 1,50 

6 < X < 8 75 3 2,25 

> 8 100 3 3,00 

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 



 

 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, 

karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva 

produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi 

bersangkutan. 

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota 

terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang 

diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko 

terhadap pinjaman yang diberikan. 

a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Volume pinjaman pada anggota adalah 

pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman 

adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan 

lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain 

yang sah”. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap 

total volume pinjaman ditetapkan berikut : 

Volume Pinjaman Pada Anggota  

     X 100 % 

         Volume Pinjaman 

 

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total 

Pinjaman Diberikan 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 25 0 10 0,00 

25 < X < 50 50 10 5,00 

50 < X < 75 75 10 7,50 

75 100 10 10,00 

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

3. Aspek Likuiditas 

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP 

Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban 

lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. 

a. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar 

Kas + Bank  

   X 100 % 

Kewajiban Lancar 

Tatik Suryani, dkk (2008:82) menjelaskan bahwa kas adalah alat pembayaran milik 

KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP 

atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan 

bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar 

adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.  

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancer ditetapkan sebagai berikut : 



 

 

1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio 

lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil 

atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi 

nilai 25. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian 

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

 

Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar 

Rasio Kas (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 25 25 10 0,00 

10 < X < 15 100 10 5,00 

15 < X < 20 50 10 7,50 

> 20 25 10 10,00 

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

b. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima 

Pinjaman yang Diberikan 

    X 100 % 

Dana yang Diterima 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Pinjaman yang diberikan adalah dana 

yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari 

pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Sedangkan 

“dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi”. 

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai 

berikut : 

1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan 

rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. 

2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. 

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan 

Terhadap Dana Yang Diterima 

Rasio Pinjaman (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 60 25 5 1,25 

60 < X < 70 50 5 2,50 

70 < X < 80 75 5 3,75 

80 < X < 90 100 5 5 

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Analisis Trend 

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2008: 150) trend adalah gerakan yang 

berjangka panjang, seolaholah alun ombak dan cenderung untuk menuju ke suatu arah, menaik 

atau menurun. Berdasarkan kecenderungan (trend) angka angka rasio tertentu, dapat diperoleh 

gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik, turun atau relative constant, dengan 

demikian akan terdeteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi suatu perusahaan. Jika dari 

hasil analisis (trend) rasio keuangan koperasi yang cenderung naik dari tahun ketahun 



 

 

menunjukkan kinerja keuangan dan pengelolaan koperasi baik, demikian juga sebaliknya jika 

rasio keuangan cenderung turun dari tahun ketahun menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan 

pengelolaan koperasi kurang maksimal. 

Dari analisis trend ini, akan terlihat suatu perkembangan perihal, memperlihatkan 

kenaikan atau penurunan serta mencari kenaikan atau penurunan tersebut. Untuk mengetahui 

perihal yang bermasalah, baik atau yang menguntungkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

perkembangan tingkat kesehatan Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 dalam penelitian ini 

digunakan analisis trend. 

Tabel 2.7 

Tolak Ukur Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

No Aspek Yang 

Dinilai 

Komponen 

 

Skor 

Komponen 

Jumlah 

1. Permodalan a. Rasio Modal Sendiri terhadap 

Total Assets 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap 

Pinjaman diberikan yang berisiko 

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

6 

 

6 

 

 

3 

15 

2. Kualitas 

Aktiva 

Produktif 

a. Rasio Volume Pinjaman pada 

anggota 

terhadap volume pinjaman diberikan 

10 10 

3. Likuiditas a. Rasio kas dan bank terhadap 

kewajiban lancer 

b. Rasio pinjaman yang diberikan 

terhadap dana yang diterima 

10 

 

5 

15 

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 

tahun 2009 

Tolok ukur penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Koperasi 

KOPANESA mengacu pada Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

dan Unit Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Untuk predikat penilaian Koperasi Simpan Pinjam 

maupun Unit Simpan Pinjam berdasarkan hasil penjumlahan skor keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi 

Skor  Predikat 

80 < x < 100 

60 < x < 80 

40 < x < 60 

20 < x < 40 

< 20 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

Sangat Tidak Sehat 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 



 

 

Tabel 2.8 dapat digunakan sebagai tolok ukur penilaian tingkat kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam, dimana skor yang dimaksud didapat dari besarnya jumlah skor yang 

didapatkan dari hasil perhitungan di setiap aspek pada tiap tahunnya. 

Kerangka Pemikiran 

Bagan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam Gambar 1 dapat diperjelas 

bahwa penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi 

merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena untuk menilai sejauh mana kinerja, 

kelayakan usaha, dan kelangsungan hidup dari koperasi tersebut. Pengukuran tingkat kesehatan 

koperasi dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen yang 

terkandung dalam kinerja keuangan koperasi yaitu meliputi aspek permodalan dan aspek 

kualitas aktiva produktif yang diperoleh dari data-data laporan keuangan pada koperasi 

Kopanesa. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 

      

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2014 

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari berbagai macam unit usaha. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” merupakan jenis koperasi yang bergerak di jasa 

simpan pinjam dan pertokoan. Dimana, kegiatan usaha yang dilakukan, Koperasi KOPANESA 

memerlukan adanya penilaian untuk mengetahui seberapa sehatkah kondisi koperasi. 

Penilaian tersebut dilakukan dengan cara menilai melalui laporan keuangan koperasi 

yang kemudian dinilai dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang menyangkut tujuh aspek. 

Aspek tersebut yaitu, aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan aspek likuiditas. Aspek-

aspek tersebut akan dihitung dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. Penilaian 

keseluruhan secara kuantitatif akan dijumlahkan sebagai dasar penggolongan tingkat kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam KOPANESA 

Analisis Tingkat Kesehatan dengan 

Berpedoman pada Permen K.UKM 

Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Aspek  

Permodalan 

Aspek Kualitas 

Produktif 

Aspek  

Likuiditas 

Hasil Analisis 

Sehat Cukup 

Sehat 

Kurang 

Sehat 

Tidak 

Sehat 

Sangat Tidak 

Sehat 



 

 

sesuai dengan predikat penilaian yaitu, sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat 

tidak sehat. 

Hasil perhitungan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut dapat 

menunjukkan sejauh mana kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban maupun 

kemampuan dalam memperoleh keuntungan usaha. Selain itu, dapat pula mengukur sejauh 

mana kondisi kesehatan koperasi simpan pinjam. 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan koperasi KOPANESA di lihat dari aspek permodalan 

dari tahun 2011-2015 ? 

2. Bagaimanakah tingkat kesehatan koperasi KOPANESA di lihat dari aspek kualitas 

aktiva produktif dari tahun 2011-2015 ? 

3. Bagaimanakah tingkat kesehatan koperasi KOPANESA di lihat dari aspek likuiditas 

dari tahun 2011-2015? 

METODELOGI PENELITIAN 

Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini adalah kesehatan koperasi simpan pinjam. Definisi operasional 

dari Kesehatan KSP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, 

kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP 

meliputi penilaian terhadap beberapa aspek seperti aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri 

koperasi. 

1. Aspek Permodalan 

Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio 

modal sendiri terhadap pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan. 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota 

terhadap volume pinjaman diberikan, pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang 

diberikan. 

3. Apek Likuiditas 

Aspek likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban 

lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. 

Jenis Data 

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. 

Menurut Sugiyono (2009:402) Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan 

kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.  

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa 5 tahun 2011-2015. 

Pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dikuantifisir, data yang dimaksud adalah 

data berupa keteranga-keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis tentang gambaran 

umum koperasi KOPANESA. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat dikuantifisir. Data kuantitatif dalam penelitian 

ini adalah berupa laporan keuangan yang menunjukkan aspek permodalan, aspek 



 

 

kualitas aktiva produktif dan aspek likuiditas pada laporan keuangan koperasi 

KOPANESA. 

Sumber Data 

Untuk data pokok tingkat kesehatan koperasi, sumber data yang utama adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan pertanggungjawaban pengurus, khususnya yang terkait 

dengan laporan keuangan Koperasi KOPANESA dari tahun 2011-2015. Data primer yang 

diperoleh berupa wawancara secara terstruktur yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari aspek manajemen. Disamping itu juga berasal dari anggota, karyawan, dana 

pengurus Koperasi KOPANESA untuk memperoleh data tentang sejarah Koperasi 

KOPANESA dan kepengurusannya. 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2009:129), dokumentasi adalah suatu metode untuk memperoleh 

data, catatan, atau dokumen tertulis, yang dikumpulkan dalam bentuk arsip yang berhubungan 

dengan objek penelitian.Teknik pengumpulan data ini dilakukan terutama untuk memperoleh 

data, antara lain laporan neraca dan laporan laba rugi atau laporan SHU selama tahun 2011-

2015. Selain data keuangan tersebut juga data tentang jumlah anggota, struktur organisasi 

koperasi, sejarah dan perkembangan koperasi, jumlah simpanan pokok, jumlah simpanan 

wajib, dan dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. 

Wawancara Terstruktur 

Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah 

disiapkan, (Sugiyono, 2009: 130). Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan 

pedoman wawancara yang terlampir dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Metode ini digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan perkembangan manajemen dari Koperasi 

KOPANESA tahun 2011-2015. 

Instrumen Penilaian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen 

dalam bentuk laporan keuangan Koperasi KOPANESA dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat 

dari aspek permodalan, aspek aktiva produktif dan aspek likuiditas. 

Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi  

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Koperasi KOPANESA, peneliti menggunakan 

teknik analisis Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang bertujuan mengevaluasi dengan model 

ketimpangan (The discrepancy model). Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah model 

pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan (TKP) yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mengukur ketimpangan atau kesenjangan 

antara kriteria atau pedoman dengan keadaan sesungguhnya yang telah dicapai Koperasi 



 

 

KOPANESA melalui objek pengamatan berupa laporan keuangan. Unit Simpan Pinjam 

Koperasi yang diamati melalui tujuh aspek sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Terdapat beberapa 

ketentuan yang harus diperhatikan diantaranya adalah : 

1. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan KSP atau USP Koperasi, maka terhadap 

aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap 

kesehatan USP koperasi tersebut. 

2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalamangka 0 

sampai 100. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 19 berikut : 

 

Aspek, Komponen, dan Penilian Tingkat Kesehatan Koperasi 

No Aspek yang Dinilai Komponen 
Bobot 

Penilaian 

1 Permodalan  15 

 a. Rasio modal sendiri terhadap total asset 

                    modal sendiri 

                       total asset     x 100 % 

 

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan 

yang berisiko 

                        modal sendiri 

pinjaman diberikan yang berisiko    x 100 % 

 

c. Rasio kecukupan modal sendiri  

       modal sendiri tertimbang 

ATMR                  x 100 % 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

2 Kualitas Aktiva Produktif  10 

 a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap 

volume pinjaman diberikan 

volume pinjaman pada anggota 

volume pinjaman            x 100 % 

 

 

 

10 

 

 

 

3 Likuiditas  15 

 a. Rasio kas 

                      kas+bank 

                kewajiban lancar   x 100 % 

 

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana 

yang diterima 

           pinjaman yang diberikan 

              dana yang diterima       x 100 % 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Teknik Analisis Perkembangan Tingkat Kesehatan USP Koperasi 

Untuk mengetahui tingkat perkembangan USP koperasi, digunakan analisis trend. 

Trend adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang, apabila data yang ada menunjukkan 



 

 

kecenderunga naik maka trend tersebut merupakan trend positif, apabila kecenderungan turun 

merupakan trend negatif. 

Berdasarkan kecenderungan (trend) angka-angka rasio tertentu dapat diperoleh 

gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik turun atau relatif constant, dengan 

demikian akan dapat dideteksi masalahmaslah apa yang sedang dihadapi. Jika dari hasil 

analisis (trend) rasio keuangan koperasi cenderung naik dari tahun ketahun menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan dan pengelolaan koperasi baik, demikian juga sebaliknya jika rasio 

keuangan cenderung turun dari tahun ketahun menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan 

pengelolaan koperasi kurang maksimal. 

Tolak Ukur Penarikan Kesimpulan 

Tolok ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman 

Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP. 

1. Tolok Ukur Penetapan Tingkat Kategori Aspek-Aspek Kesehatan USP Koperasi 

Dalam menentukan tingkat kategori aspek-aspek kesehatan USP dilakukan dengan 

penetapan sebagai berikut : 

a. Aspek Permodalan 

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek permodalan yang telah dilakukan, 

dalam menentukan kategori aspek permodalan digunakan penetapan sebagai 

berikut : 

Penetapan Kategori Aspek Permodalan 

SKOR  KATEGORI 

≥ 11,30 Sehat 

8,60 < x < 11,30 Cukup Sehat 

5,90 < x < 8,60 Kurang Sehat 

3,20 < x < 5,90 Tidak Sehat 

0,50 < x < 3,20 Sangat Tidak Sehat 

Sumber : Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Permodalan USP Koperasi 

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek kualitas aktiva produktif yang 

telah dilakukan, dalam menentukan kategori aspek permodalan digunakan 

penetapan sebagai berikut : 

Penetapan Kategori Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

SKOR  KATEGORI 

≥ 19,25 Sehat 

14,50 < x < 19,25 Cukup Sehat 

9,75 < x < 14,50 Kurang Sehat 

5,00 < x < 9,75 Tidak Sehat 

0,25 < x < 5,00 Sangat Tidak Sehat 

Sumber : Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Permodalan USP Koperasi 

c. Aspek Likuiditas 

Dari hasil perhitungan penetapan kategori aspek likuiditas yang telah dilakukan, 

dalam menentukan kategori aspek likuiditas digunakan penetapan sebagai berikut : 



 

 

Penetapan Kategori Aspek Likuiditas 

SKOR  KATEGORI 

≥ 11,75 Sehat 

9,50 < x < 11,75 Cukup Sehat 

7,25 < x < 9,50 Kurang Sehat 

5,00 < x < 7,25 Tidak Sehat 

2,75 < x < 5,00 Sangat Tidak Sehat 

Sumber : Perhitungan Penetapan Kategori Aspek Permodalan USP Koperasi 

 

2. Tolok Ukur Penarikan Kesimpulan Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi 

Penilaian tingkat kesehatan secara keseluruhan dan pengambilan kesimpulan 

didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP. 

Koperasi dikatakan dalam keadaan sehat atau tidak sehat diperoleh dari jumlah total hasil 

perkalian nilai dari setiap rasio dikalikan dengan bobot masing-masing rasio tersebut. Nilai 

akhir dari keseluruhan nilai tujuh aspek, menunjukkan tingkat kesehatan koperasi simpan 

pinjam seperti tabel di bawah ini : 

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi 

Skor  Predikat 

80 < x < 100 

60 < x < 80 

40 < x < 60 

20 < x < 40 

< 20 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

Sangat Tidak Sehat 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Keterangan : 

1. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian 

dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi dipergunakan untuk menetapkan predikat 

tingkat kesehatan KSP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu : 

a. Sehat 

b. Cukup sehat 

c. Kurang sehat 

d. Tidak sehat 

e. Sangat tidak sehat 

2. Penetapan predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut 

: 

a. Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “Sehat”. 

b. Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat 

”Cukup Sehat”. 

c. Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat 

”Kurang Sehat”. 



 

 

d. Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat 

”Tidak Sehat”. 

e. Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat ”Sangat Tidak Sehat”. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian serta jatidiri koperasi. Hasil 

analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi 

KOPANESA. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi 

akan diuraikan sebagai berikut: 

Aspek Permodalan 

Aspek permodalan yang dinilai antara lain rasio modal sendiri terhadap total assets, 

rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal 

sendiri. Hasil penilaian terhadap aspek permodalan Koperasi KOPANESA adalah sebagai 

berikut : 

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset 

Rasio modal sendiri terhadap total assets ini dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan modal tetap Koperasi KOPANESA dalam mendukung pendanaan 

terhadap total assets. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan 

antara modal sendiri dengan total assets.  Dengan rumus sebagai berikut : 

 

Modal Sendiri  

    X 100 % 

   Total Aset 

 

Rasio modal sendiri terhadap total assets Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 

diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut : 

Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Assets  

Tahun 2011-2015 

Tahun  Modal Sendiri Total Assets Rasio (%) 

2011 7,848,587,775 9,637,187,260 81.44% 

2012 9,431,324,865 11,172,535,060 84.42% 

2013 11,494,051,240 13,207,204,180 87.03% 

2014 13,616,661,980 15,315,000,033 88.91% 

2015 13,028,095,569 18,824,959,648 69.21% 

Sumber : Laporan Keuangan Kopanesa 2011-2015 

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran 

terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 

2009. Untuk penyekoran rasio modal sendiri terhadap total assets di Koperasi KOPANESA 

tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut : 

 



 

 

Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Assets  

Tahun 2011-2015 

Tahun Rasio (%) Nilai Bobot Skor 

2011 81.44% 50 6 3,00 

2012 84.42% 50 6 3,00 

2013 87.03% 50 6 3,00 

2014 88.91% 50 6 3,00 

2015 69.21% 50 6 3,00 

Sumber : Data Sekunder Yang Telah Diolah 

 

Dari ini di dapatkanlah hasil penskoran rasio modal sendiri terhadap total assets dengan 

tahun 2011 di dapatkan skor dengan 3,00, tahun 2012 dengan skor 3,00, tahun 2013 dengan 

skor 3,00, tahun 2014 dengan skor 3,00 dan pada tahun 2015 dengan skor 3,00. 

2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko ini dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan modal sendiri Koperasi KOPANESA untuk menutup risiko atas 

pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh agunan. Pengukuran tersebut dilakukan 

dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang 

berisiko. Dengan rumus sebagai berikut : 

Modal Sendiri 

    X 100 % 

Pinjaman diberikan yang Berisiko 

 

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko Koperasi KOPANESA tahun 2011-

2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel 

berikut : 

Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Berisiko  

Tahun 2011-2015 

Tahun Modal Sendiri  Pinjaman Berisiko Rasio (%) 

2011 7,848,587,775 11,428,000,000 68.68% 

2012 9,431,324,865 11,625,000,000 81.13% 

2013 11,494,051,240 13,177,600,000 87.22% 

2014 13,616,661,980 15,920,500,000 85.53% 

2015 13,028,095,569 15,633,000,000 83.34% 

Sumber : Laporan Keuangan Kopanesa 2011-2015 

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran 

terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 

2009. Untuk penyekoran rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko di 

Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut : 

Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Berisiko  

Tahun 2011-2015 

Tahun Rasio (%) Nilai Bobot Skor 

2011 68.68% 60 6 3,60 



 

 

2012 81.13% 80 6 4,80 

2013 87.22% 80 6 4,80 

2014 85.53% 80 6 4,80 

2015 83.34% 80 6 4,80 

Sumber : Data Sekunder Yang Telah Diolah 

Dari ini di dapatkanlah hasil penskoran rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko 

dengan tahun 2011 di dapatkan skor dengan 3,60, tahun 2012 dengan skor 4,80, tahun 2013 

dengan skor 4,80, tahun 2014 dengan skor 4,80 dan pada tahun 2015 dengan skor 4,80. 

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kualitas modal 

tertimbang (MT) Koperasi KOPANESA dalam mendukung adanya aktiva tertimbang 

menurut risiko (ATMR) yang dimiliki. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara 

membandingkan antara modal tertimbang (MT) dengan aktiva tertimbang menurut 

risiko (ATMR). Dengan rumus sebagai berikut : 

Modal Sendiri Tertimbang 

    X 100 % 

   ATMR 

 

Rasio kecukupan modal sendiri Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 diperoleh dari 

hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut : 

Rasio Kecukupan Modal Sendiri  

Tahun 2011-2015 

Tahun Modal Sendiri Tertimbang ATMR Rasio (%) 

2011 6,319,816,651 10, 057,334,247 62,84 

2012 9,431,324,865 10,995,441,467 82,09 

2013 8,510,363,407 12,272,055,627 69,35 

2014 12,832,170,208 14,499,728,700 88,50 

2015 13,565,851,437 16,380,217,094 73,20 

Sumber : Laporan Keuangan Kopanesa 2011-2015 

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran 

terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 

2009. Untuk penyekoran rasio kecukupan modal sendiri di Koperasi KOPANESA tahun 2011-

2015 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri  

Tahun 2011-2015 

Tahun Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

2011 62,84 75 3 2,25 

2012 82,09 100 3 3,00 

2013 69,35 75 3 2,25 

2014 88,50 100 3 3,00 

2015 73,20 75 3 2,25 

Sumber : Data Sekunder Yang Telah Diolah 

 



 

 

Dari ini di dapatkanlah hasil penskoran rasio kecukupan modal sendiri dengan tahun 

2011 di dapatkan skor dengan 2,25, tahun 2012 dengan skor 3,00, tahun 2013 dengan skor 

2,25, tahun 2014 dengan skor 3,00 dan pada tahun 2015 dengan skor 2,25. 

Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Aspek kualitas aktiva produktif yang dinilai antara lain rasio volume pinjaman pada 

anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap 

pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio 

pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Hasil penilaian terhadap aspek 

kualitas aktiva produktif Koperasi KOPANESA adalah sebagai berikut : 

1. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan  

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan 

dimaksudkan untuk mengukur aktivitas simpan pinjam oleh koperasi kepada 

anggotanya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara 

volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan volume pinjaman yang 

diberikan secara keseluruhan oleh koperasi. Dengan rumus sebagai berikut : 

Volume Pinjaman Pada Anggota  

     X 100 % 

         Volume Pinjaman 

 

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan Koperasi 

KOPANESA tahun 2011-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, 

disajikan dalam tabel berikut : 

Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman  

Tahun 2011-2015     

Tahun  Volume Pinjaman pada Anggota Volume Pinjaman Rasio (%) 

2011 9,865,794,250 9,865,794,250 100.00% 

2012 10,814,507,950 10,814,507,950 100.00% 

2013 11,981,750,950 11,981,750,950 100.00% 

2014 14,499,728,700 14,499,728,700 100.00% 

2015 15,943,292,700 15,969,292,895 99,84% 

Sumber : Laporan Keuangan Kopanesa 2011-2015 

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran 

terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 

2009. Untuk penyekoran rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang 

diberikan di Koperasi KOPANESA pada tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Penskoran Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman  

Tahun 2011-2015 

Tahun Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

2011 100.00% 100 10 10,00 

2012 100.00% 100 10 10,00 

2013 100.00% 100 10 10,00 

2014 100.00% 100 10 10,00 

2015 99,84% 100 10 10,00 



 

 

Sumber : Data Sekunder Yang Telah Diolah 

 

Dari ini di dapatkanlah hasil penskoran rasio volume pinjaman pada anggota terhadap 

volume pinjaman dengan tahun 2011 di dapatkan skor dengan 10,00, tahun 2012 dengan skor 

10,00, tahun 2013 dengan skor 10,00, tahun 2014 dengan skor 10,00 dan pada tahun 2015 

dengan skor 10,00. 

Aspek Likuiditas 

Aspek likuiditas yang dinilai antara lain rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar 

dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Hasil penilaian terhadap aspek 

likuiditas Koperasi KOPANESA adalah sebagai berikut : 

1. Rasio Kas 

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ini dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan Koperasi KOPANESA dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara kas dan bank dengan 

kewajiban lancar. Dengan rumus sebagai berikut : 

Kas + Bank  

   X 100 % 

Kewajiban Lancar 

 

Rasio kas Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 diperoleh dari hasil perhitungan 

pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut : 

Rasio Kas  

Tahun 2011-2015 

Tahun  Kas + Bank Kewajiban Lancar Rasio (%) 

2011 102,620,605,488 2,373,503,145 4323,59 

2012 13,038,609,377 2,119,377,126 615,21 

2013 15,347,025,135 2,554,368,564 6,81 

2014 3,281,148,915 3,102,263,351 105,77 

2015 2,268,805,540 4,104,026,149 55,28 

Sumber : Laporan Keuangan Kopanesa 2011-2015 

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran 

terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 

2009. Untuk penyekoran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar di Koperasi 

KOPANESA tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 4.12 berikut : 

Penskoran Rasio Kas  

Tahun 2011-2015 

Tahun Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

2011 4323,59 25 10 25,0 

2012 615,21 25 10 25,0 

2013 6,81 25 10 25,0 

2014 105,77 25 10 25,0 

2015 55,28 25 10 25,0 

Sumber : Data Sekunder Yang Telah Diolah 



 

 

 

Dari ini di dapatkanlah hasil penskoran rasio kas dengan tahun 2011 di dapatkan skor 

dengan 25,0, tahun 2012 dengan skor 25,0, tahun 2013 dengan skor 25,0, tahun 2014 dengan 

skor 25,0dan pada tahun 2015 dengan skor 25,0. 

2. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima 

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ini dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat risiko pinjaman bermasalah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan 

cara membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

Pinjaman yang Diberikan 

    X 100 % 

Dana yang Diterima 

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima Koperasi KOPANESA 

tahun 2011-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan 

dalam tabel berikut :  

Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima  

Tahun 2011-2015 

Tahun  Pinjaman yang Diberikan Dana yang Diterima Rasio (%) 

2011 9,865,794,250 1,202,560,515 820,40 

2012 10,814,507,950 1,459,643,202 740,90 

2013 11,981,750,950 1,591,999,352 752,62 

2014 14,499,728,700 1,559,149,685 929,98 

2015 15,943,292,700 521,471,097 3057,37 

Sumber : Laporan Keuangan Kopanesa 2011-2015 

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyekoran 

terhadap rasio tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 

2009. Untuk penyekoran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima di 

Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Tahun 2011 2015 

Tahun Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

2011 820,40 100 5 5,00 

2012 740,90 100 5 5,00 

2013 752,62 100 5 5,00 

2014 929,98 100 5 5,00 

2015 3057,37 100 5 5,00 

Sumber : Data Sekunder Yang Telah Diolah 

Dari ini di dapatkanlah hasil penskoran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana 

yang diterima dengan tahun 2011 di dapatkan skor dengan 5,00, tahun 2012 dengan skor 5,00, 

tahun 2013 dengan skor 5,00, tahun 2014 dengan skor 5,00 dan pada tahun 2015 dengan skor 

5,00. 

 

 



 

 

Penetapan Kesehatan Koperasi KOPANESA 

Dari tujuh aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek 

permodalan, kualitas aktiva produktif dan likuiditas, selanjutnya dari skor masing-masing 

aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. 

Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 akan 

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : 

Rangkuman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

KOPANESA Tahun 2011-2015 

Sumber : Perhitungan rasio-rasio aspek tingkat kesehatan Koperasi KOPANESA  

tahun 2011-2015 

Analisis trend dimaksudkan untuk mengukur maupun mengetahui kecenderungan 

perkembangan USP yang terjadi apakah menaik atau menurun. Kecenderungan yang menaik 

maupun menurun diukur dengan menjumlahkan skor tujuh aspek Koperasi KOPANESA yang 

telah dinilai. Seperti yang terlihat dalam Tabel 4.15. tentang Keseluruhan Skor Penilaian 

Tingkat Kesehatan Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015. 

Pembahasan 

Penilaian Aspek Permodalan Koperasi KOPANESA Tahun 2011-2015 

No Aspek yang Dinilai 
Tahun 

Rerata 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Aspek Permodalan 8,85 10,05 10,8 10,8 10,05 10,05 

a. Rasio Modal Sendiri 

Terhadap Total Asset 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

b. Rasio Modal Sendiri 

terhadap Pinjaman 

Diberikan yang 

Berisiko 

3,60 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

c. Rasio Kecukupan 

Modal Sendiri 

2,25 3,00 2,25 3,00 2,25 2,25 

2 

 

Aspek Kualitas Aktiva 

Produktif 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

a. Rasio Volume 

Pinjaman pada 

Anggota terhadap 

Volume Pinjaman 

Diberikan 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

3 

Aspek Likuiditas 75 75 75 75 75 75 

a. Rasio Kas 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

b. Rasio Pinjaman yang 

Diberikan Terhadap 

Dana yang Diterima 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Skor Akhir 93,85 95,8 95,05 95,8 95,05 95,05 

Predikat Tingkat Kesehatan 

Koperasi 

Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat 



 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek 

permodalan Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 diperoleh skor yang sama yaitu 95,05. 

Rerata skor yaitu 8,85 dimana skor maksimalnya sebesar 3,00. Skor tersebut berada pada rasio 

berkisar 80-100, sehingga dikategorikan dengan predikat sehat. Skor tersebut diwakili oleh 

rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko dan 

rasio kecukupan modal sendiri dengan rincian penilaian sebagai berikut : 

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio 

yang diperoleh sebesar 81,44% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,00. Tahun 2012 rasio 

yang diperoleh sebesar 84,42% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,00. Tahun 2013 rasio 

yang diperoleh sebesar 87,03% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,00. Tahun 2014 rasio 

yang diperoleh sebesar 88,91% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,00. Tahun 2015 rasio 

yang diperoleh sebesar 69,21% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,00. 

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 82,202 dengan skor rata-rata 3,00 dan merupakan 

skor tengah. Skor maksimal 6,00 diperoleh ketika rasio diperoleh berada dalam rentang 80 ≤ 

X < 100. Dengan demikian koperasi KOPANESA harus menyeimbangkan modal sendiri 

dengan modal pinjaman melalui peningkatakan pinjaman dari luar guna mencapai kualitas 

dengan nilai maksimal yaitu ketika jumlah modal sendiri terhadap total modal adalah 80%-

99%. 

2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio 

diperoleh sebesar 68,68% sehingga mendapat nilai 60 dengan skor 3,60. Tahun 2012 rasio 

diperoleh sebesar 81,13% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,80. Tahun 2013 rasio 

diperoleh sebesar 87,22% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,80. Tahun 2014 rasio 

diperoleh sebesar 85,53% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,80. Tahun 2015 rasio 

diperoleh sebesar 83,34% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,80. 

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 81,18 dengan skor rata-rata 6,00 dan merupakan 

skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri Koperasi KOPANESA memiliki kualitas yang 

sangat baik dalam menjamin pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2011-2015. Dengan 

demikian, diharapkan Koperasi KOPANESA dapat mempertahankan kondisi ini dan 

memperkecil jumlah pinjaman diberikan yang berisiko untuk tahun berikutnya. 

3. Rasio Kecukupan Modal 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio 

diperoleh sebesar 62,84% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,25. Tahun 2012 rasio 

diperoleh sebesar 82,09% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 2,25. Tahun 2013 rasio 

diperoleh sebesar 69,35% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,25. Tahun 2014 rasio 

diperoleh sebesar 88,50% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2015 rasio 

diperoleh sebesar 73,20% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,25. 

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 75,196% dengan skor rerata yang diperoleh yaitu 

2,25 dan merupakan skor terendah. Hal ini berarti modal tertimbang Koperasi KOPANESA 

memiliki kualitas yang sangat baik dalam mendukung adanya Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) yang dimiliki pada tahun 2011-2015. Hendaknya Koperasi KOPANESA dapat 

mempertahankan kondisi ini. 

 



 

 

Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif Koperasi KOPANESA Tahun 2011-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek kualitas 

aktiva produktif Koperasi KOPANESA, tahun 2011 diperoleh skor 10,00, tahun 2012 

diperoleh skor 10,00, tahun 2013 diperoleh skor 10,00, tahun 2014 diperoleh skor 10,00, tahun 

2015 diperoleh skor 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dimana skor maksimalnya 

adalah 10,00. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 80-100, sehingga dikategorikan dengan 

predikat sehat. Hal ini berarti aktiva yang dimiliki belum mencapai tingkat penghasilan yang 

diharapkan. Skor tersebut diwakili oleh rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume 

pinjaman diberikan, rasio volume pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan, 

yang diberikan dengan rincian penilaian sebagai berikut :  

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio 

diperoleh sebesar 100,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00. Tahun 2012 rasio 

diperoleh sebesar 100,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00. Tahun 2013 rasio 

diperoleh sebesar 100,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00. Tahun 2014 rasio 

diperoleh sebesar 100,00% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00. Tahun 2015 rasio 

diperoleh sebesar 99,84% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00. 

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 10,00% dengan skor rerata yaitu 10,00 padahal di 

dalam pedoman penskoran nilai maksimal yang dapat dicapai yaitu 10,00. Skor maksimal 

100,00 diperoleh ketika rasio yang dihasilkan = 0. Semakin rendah tinggi yang dihasilkan, 

maka semakin tinggi pula risiko pinjaman bermasalah yang terjadi. Dengan demikian perlu 

adanya peraturan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih jelas ketika nasabah mengajukan 

pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk 

meminimalisir risiko kerugian. 

Penilaian Aspek Likuiditas Produktif Koperasi KOPANESA Tahun 2011-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek likuiditas 

Koperasi KOPANESA tahun 2011-2015 diperoleh skor yang sama yaitu 75 skor yang sama 

yaitu 95,05. Rerata skor diperoleh sebesar 75 dimana skor maksimalnya adalah 75. Skor 

tersebut berada pada rasio berkisar 80-100, sehingga aspek likuiditas Koperasi KOPANESA 

tahun 2011-2015 dikategorikan dengan predikat kurang sehat. Skor yang didapat dalam 

penilaian aspek likuiditas tersebut diwakili oleh rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan 

terhadap dana yang diterima dengan rincian penilaian sebagai berikut : 

1. Rasio Kas 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio pada tahun 2011 

diperoleh rasio 4323,59 sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 25,0. Tahun 2012 rasio 

diperoleh sebesar 615,21% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 25,0. Tahun 2013 rasio 

diperoleh sebesar 6,81% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 25,0. Tahun 2014 rasio 

diperoleh sebesar 105,77% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 25,0. Tahun 2015 rasio 

diperoleh sebesar 55,28% sehingga mendapat nilai 10 dengan skor 25,0. 

Rasio kas Koperasi KOPANESA selama tahun 2011-2015 memperoleh hasil rasio rata-

rata 1021,332% dengan rerata skor yang diperoleh yaitu 10,00 dan merupakan skor tertinggi, 

Skor maksimal diperoleh ketika rasio kas berada pada 80%-100%. Hal ini berarti bahwa rasio 

kas sangat baik. Pada Koperasi KOPANESA perbandingan antara bank dan kas dengan 



 

 

kewajiban lancar sangatlah seimbang. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang 

Diterima. 

2. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio 

diperoleh sebesar 820,40% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2012 rasio 

diperoleh sebesar 740,90% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2013 rasio 

diperoleh sebesar 752,62% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2014 rasio 

diperoleh sebesar 929,98% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2015 rasio 

diperoleh sebesar 3057,37% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. 

Rasio rata-rata selama tahun 2011-2015 memperoleh hasil sebesar 1260.25% dengan 

skor rerata 5 dan merupakan skor maksimal. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka 

semakin rendah tingkat pinjaman bermasalahnya. Hal ini berarti Koperasi KOPANESA tidak 

mengalami risiko pinjaman bermasalah dalam prosentase yang besar. Hendaknya Koperasi 

KOPANESA dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan rasio untuk tahun berikutnya. 

Penilaian Kesehatan Koperasi KOPANESA Tahun 2011-2015 

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi KOPANESA pada tahun 2011 

turun dengan nilai yang diperoleh yaitu 93,85 dengan predikat koperasi sehat. Tahun 2012 naik 

dengan nilai yang diperoleh yaitu 95,8 dengan predikat koperasi sehat. Tahun 2013 turun 

dengan nilai yang diperoleh yaitu 95,05 dengan predikat koperasi sehat. Tahun 2014 naik 

dengan nilai yang diperoleh yaitu 95,8 dengan predikat koperasi sehat. Sedangkan pada tahun 

2015 turun dengan nilai yang diperoleh yaitu 95,05 dengan predikat koperasi sehat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan Koperasi KOPANESA dari 

tahun 2011-2015 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi sehat. Rerata 

skor Koperasi KOPANESA dari tahun 2011-2015 yaitu 41 dapat dikategorikan cukup sehat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tingkat kesehatan Koperasi KOPANESA Periode 1986-2015 adalah sebagai 

berikut : 

a. Ditinjau dari aspek permodalan, kualitas permodalan Koperasi KOPANESA Periode 

2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-rata 3,00 sampai 6,00 dengan skor 

akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat sehat, tahun 2012 

mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat skor 

dengan nilai 95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan nilai 

95,8 dengan predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 

dengan predikat sehat, maka dari itu aspek permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 

dalam kategori baik. 

b. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif, kualitas aktiva produktif Koperasi 

KOPANESA Periode 2011-2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-rata 10,00 

dengan skor akhir pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat sehat, tahun 

2012 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat 

skor dengan nilai 95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan 

nilai 95,8 dengan predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 



 

 

dengan predikat sehat, maka dari itu aspek permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 

dalam kategori baik.. 

c. Ditinjau dari aspek likuiditas, kualitas likuiditas Koperasi KOPANESA Periode 2011-

2015 diperoleh rerata 95,05 dengan nilai rata-rata 2,25 sampai 5,00 dengan skor akhir 

pada tahun 2011 mendapat nilai, 93,85 dengan predikat sehat, tahun 2012 mendapat 

skor dengan nilai 95,8 dengan predikat sehat, tahun 2013 mendapat skor dengan nilai 

95,05 dengan kategori sehat, di tahun 2014 mendapat skor dengan nilai 95,8 dengan 

predikat sehat dan pada tahun 2015 mendapat skor dengan nilai 95,05 dengan predikat 

sehat, maka dari itu aspek permodalan dari tahun 2011 hingga 2015 dalam kategori 

baik. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang dapat 

disarankan penulis : 

1. Kegiatan usaha koperasi Kopanesa yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan 

para anggotanya, artinya setiap gerak langkah koperasi Kopanesa harus selalu 

ditunjukkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesajahteraan. 

Kemudian usaha yang dilakukan harus memberikan baik manfaat ekonomi dan 

koperasi Kopanesa untuk meningkatkan pendapatan anggota maupun manfaat ekonomi 

dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). 

2. Koperasi hendaknya melakukan peningkatan dan pengembangan pendidikan anggota 

melalui pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian yang dilakukan secara 

rutin dan berkala terutama pada anggota baru. Karena hal ini menumbuhkan kesadara 

dan pemahaman anggota terhadap peran dan fungsinya. 

3. Membangun kepercayaan penuh dari anggota kepada koeprasi simpan pinjam. 

4. Memberikan pengarahan dan pengertian kepada para anggota terutama mengenai 

pentingnya simpanan sukarela dalam koperasi hal ini dapat pembantu pembentukan 

modal koperasi. Selain itu anggota juga perlu berpatisipasi dalam penyelenggrana RA 

dengan cara mengahdiri RA dan memberikan saran, ide atau masukan kepada koperasi. 

5. Masih banyak faktor lain yang belum diteliti yang mempengaruhi keberhasilan 

koperasi. Oleha karena itu penelitian selanjutnya hendaknya meneliti keberhasilan 

koperasi ini secara lebih luas dan mendalam. Ada banyak faktor yang memepengaruhi 

partisipasi anggota seperti kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sangat berepngaruh 

terhadap partisipasi anggota yang implikasinya tetap kepada keberhasilan koperasi itu 

sendiri. Maka alangkah lebih baik jika partisipasi anggota diteliti terlebih dahulu oelh 

kualitas pelayanan sehingga kita bisamengetahui mengapa partisipasi anggotanya baik 

atau kurang baik. 

 

 

 

 


