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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. Landasan Teori 

2.1.  Pengertian koperasi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 

1992 Pasal 1 yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

2.1.1. Landasan dan Asas Koperasi 

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi 

terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam system 

perekonomian Indonesia. Dalam UU No.25/1992 tentang pokok-

pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan 

sebagai berikut : 

a. Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila 

b. Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945 

Asas koperasi berdasarkan Pasal 2 UU No.25/1992 ditetapkan 

sebagai asas koperasi yaitu kekeluargaan.  

2.1.2. Tujuan Koperasi 

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU 

No.25/1992, yang berbunyi : “koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
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umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur yang berlandaskan Pancasila dan UU 1945”. 

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis 

besarnya meliputi 3 hal yaitu 

a. memajukan kesejahteraan anggotanya 

b. memajukan kesejahteraan masyarakat 

c. ikut serta membangun tatanan perekonomian global. 

2.1.3. Jenis Koperasi 

Menurut Subandi (2011) pengelompokkan koperasi 

berdasarkan bidang usaha, dapat  digolongkan 4 jenis yaitu : 

a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam 

bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan 

oleh para anggotanya. 

b. Koperasi Produksi adalah yang berkaitan utamanya 

memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. 

c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama 

untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan 

barang-barang yang dihasilkan. 

d. Koperasi Kredit/simpan Pinjam adalah koperasi yang 

bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya 

yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.  
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2.1.4. Prinsip-prinsip koperasi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 

Tahun 1992 Pasal 5 menyebutkan bahwa “prinsip koperasi 

merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan beroperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan 

koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan 

usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak 

sosial”. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 

Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa koperasi 

melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi 

mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak 

boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga 

mengandung makna bahwa seorang anggota dapat 

mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang 

ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat 

terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak 

dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk 

apapun. 
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b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan 

koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para 

anggota. Para anggota itulah yang memegang dan 

melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding 

dengan besarnya jasa usahanya masing-masing anggota 

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan 

tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki 

seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan 

pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. 

Ketentuan demikian merupakan perwujudan nilai 

kekeluargaan dan keadilan. 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan 

untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari 

keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang 

diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak 

didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. 

Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak 

melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. 
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e. Kemandirian 

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri 

sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh 

kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, 

dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula 

pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, 

swadaya, berani mempertanggungkan perbuatan sendiri, dan 

kehendak untuk mengelola diri sendiri. 

2.2. Koperasi Konvensional 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1, 

bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya 

usaha simpan pinjam. Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada 

prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi 

anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha 

atau mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi 

yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggota 

karyawan. 

Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa 

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan 

kegiatan usaha penghimpunan dan menyalurkan dana dari dan untuk 

anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu 

dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan 

kesehatan koperasi simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada 

anggota dan masyarakat disekitarnya. 
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2.3. Koperasi Syariah 

Menteri Koperasi dan UKM (2007) mengemukakan bahwa 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga koperasi 

yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan 

berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. 

Menurut Afrianti (2010) Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak 

dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi 

hasil (syariah). Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam. 

2.3.1.  Peranan Koperasi syariah 

Perananan Koperasi Syariah yaitu 

a. Mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota 

maupun masyarakat luas 

b. Mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota 

secara khusus dan masyarakat secara umum 

c. Membantu baitul al-maal dalam memyediakan kas untuk 

alokasi pembiayaan non komersial atau biasa disebut qardh 

al-hasan 
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d. Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya 

kebangkrutan usaha nasabah bait at-tamwil yang berstatus al-

gharim 

e. Membantu bait at-tamwil dalam kegiatan promosi produk-

produk penghimpunan dana dan penyalurannya kepada 

masyarakat. 

2.4. Kinerja keuangan koperasi 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. 

Analisis kinerja keuangan koperasi bisa didasarkan pada 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam Koperasi. Dalam pedoman ini, ada beberapa aspek yang 

digunakan dalam menilai kesehatan sebuah koperasi. Aspek-aspek 

tersebut diantaranya adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati 

diri koperasi. Sedangkan kinerja keuangan koperasi bisa didasarkan pada 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor 35/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 
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Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dalam aspek-aspek yang digunakan 

dalam menilai koperasi jasa keuangan syariah yaitu diantaranya 

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

kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dan kepatuhan prinsip 

syariah. 

2.5. Penilaian kinerja keuangan koperasi konvensional  

2.5.1. Aspek Permodalan koperasi konvensional 

Rasio modal sendiri merupakan perbandingan antara 

modal sendiri dibagi dengan total asset. 

Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, 

simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik 

sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan 

dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian 

kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal 

penyertaan. 

Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang 

dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang 

tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari 

penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang 

diberikan tersebut. 

Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara 

Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.  
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Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap 

komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca 

dengan bobot pengakuan risiko.  

ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen 

aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan 

bobot pengakuan risiko.  

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 

 x 100% 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang 

berisiko 

 x 100% 

c. Rasio Kecukupan Modal sendiri 

 x 100% 

2.5.2.  Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang 

mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. 

Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas 

pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih. 

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.  
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Pinjaman masalah terdiri dari 3 jenis pinjaman yaitu  

a) Pinjaman Kurang Lancar 

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi 

kriteria dibawah ini :  

1.  Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran 

yaitu:  

a.  Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :  

1.  Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum 

melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan 

angsuran harian dan/atau mingguan; atau  

2.  melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 

(enam) bulan bagi pinjaman yang masa 

angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan 

atau 3 bulan; atau  

3.  melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum 

melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman 

yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan 

atau lebih; atau  

b.  Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :  

1.  tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum 

melampaui  3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan 

masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau  
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2.  melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 

6 (enam)  bulan bagi pinjaman yang masa 

angsurannya lebih dari 1 (satu)  bulan. 

2.  Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :  

a.  Pinjaman belum jatuh tempo  

 Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) 

bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.  

b.  Pinjaman telah jatuh tempo  

 Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi 

belum melampaui 3 (tiga) bulan. 

b) Pinjaman yang diragukan  

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman 

yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar 

tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya 

bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam 

termasuk bunganya; atau  

2.  Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya 

masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang 

peminjam termasuk bunganya.  

c) Pinjaman Macet 

Pinjaman digolongkan macet apabila :  

1.  Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, 

atau;  
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2.  Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum 

ada pelunasan.  

3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan 

kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan 

penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.  

a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap 

volume pinjaman diberikan 

 x 100% 

b. Rasio Risiko Bermasalah terhadap Pinjaman yang 

diberikan 

 x 100% 

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman 

Bermasalah 

 x 100% 

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman 

yang diberikan 

 x 100% 
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2.5.3. Aspek Manajemen 

a. Manajemen Umum 

Dalam manajemen umum memiliki berbagai macam kriteria 

pertanyaan, yaitu diantaranya sebagai berikut :  

1. Apakah KSP memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas 

(dibuktikan dengan dokumen tertulis)  

2. Apakah KSP telah memiliki rencana kerja jangka panjang 

minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai 

acuan KSP dalam menjalankan usahanya (dibuktikan 

dengan dokumen tertulis)  

3. Apakah KSP memiliki rencana kerja tahunan yang 

digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 

tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)  

4. Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek 

dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis)  

5. Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan 

dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan 

seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)  

6. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional 

dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi 

kepada pengurus atau pengawas).  
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7. Pengurus dan atau pengelola KSP memiliki komitmen 

untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta 

melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.  

8. KSP memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi 

disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai 

dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja) 

9. Pengurus KSP yang mengangkat pengelola, tidak 

mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang 

cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga 

atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP 

(dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau 

pengawas).  

10. Anggota KSP sebagai pemilik mempunyai kemampuan 

untuk meningkatkan permodalan KSP sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan 

terhadap partisipasi modal anggota)  

11. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP di dalam 

melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-

hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga 

dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP 

(konfirmasi dengan mitra kerja)  

Analisis Perbandingan Kinerja..., Eka Purnama Sari, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



 

   

  

21 

12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada 

pengelola dan atau pengawas)  

b. Kelembagaan 

 Dalam kelembagaan mempunyai kriteria pertanyaan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh 

kegiatan KSP dan tidak terdapat jabatan kosong atau 

perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis 

mengenai struktur organisasi dan job description)  

2. KSP memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-

masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya 

dokumen tertulis tentang job specification)  

3. Di dalam struktur kelembagaan KSP terdapat struktur 

yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang 

dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur 

organisasi)  

4. KSP terbukti mempunyai Standar Operasional dan 

Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang 

SOM dan SOP KSP) 
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5. KSP telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan 

SOP KSP. (pengecekan silang antara pelaksanaan 

kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)  

6. KSP mempunyai system pengamanan yang baik terhadap 

semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya 

system pengamanan dokumen penting berikut sarana 

penyimpanannya) 

c. Manajemen Permodalan 

Dalam manajemen permodalan mempunyai kriteria 

pertanyaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar 

dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan 

data yang ada di Neraca).  

2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari 

anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan 

tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di 

Neraca)  

3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari 

seperempat SHU tahun berjalan  

4. Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat 

minimal 10 % dari tahun sebelumnya  

5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan 

ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri 

(pengecekan silang dengan laporan sumber dan 

penggunaan dana)  
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d. Manajemen Aktiva 

Dalam manajemen aktiva mempunyai kriteria pertanyaan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 

% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan 

laporan pengembalian pinjaman)  

2. Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan 

yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang 

diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 

juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan 

daftar agunannya)  

3. Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih 

besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan 

dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan 

penghapusan pinjaman)  

4. Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-

kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan 

penagihan pinjaman macet tahunan) 

5. KSP menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan 

efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur 

pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)  
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6. KSP menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan 

dengan efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan 

prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)  

7. Dalam memberikan pinjaman KSP  mengambil keputusan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan 

hasil analisis kelayakan pinjaman)  

8. Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan 

dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan 

risalah rapat komite)  

9. Setelah pinjaman diberikan KSP melakukan pemantauan 

terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan 

kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi 

kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)  

10. KSP melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan 

terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen 

pengikatan dan atau penyerahan agunan)  

e. Manajemen Likuiditas 

Dalam manajemen likuiditas mempunyai kriteria pertanyaan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian 

likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai 

perencanaan usaha)  
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2. Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari 

lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan 

dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan 

dari lembaga keuangan lainnya)  

3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk 

memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan 

dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul 

penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)  

4. Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan 

pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan 

KSP (dibuktikan dengan kebijakan tertulis) 

5. Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai 

untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen 

tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan 

dan pemberian pinjaman).  

2.5.4. Aspek Efisiensi 

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 

Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi 

sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang 

mencakup beban pokok dan partisipasi netto. 

 x 100% 
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b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 

 x 100% 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

Rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan 

membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman. 

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara KSP dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran 

sejumlah imbalan. 

 x 100% 

2.5.5. Aspek Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan KSP untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek.  

a. Rasio kas 

 x 100% 

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

 x 100% 
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2.5.6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rentabilitas asset 

Rentabilitas adalah kemampuan KSP untuk 

memperoleh sisa hasil usaha untuk memperoleh hasil usaha. 

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak 

dibandingkan dengan total asset. 

 x 100% 

b. Rentabilitas modal sendiri 

 Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota 

dibandingkan total modal sendiri. 

 x 100% 

c. Kemandirian operasional pelayanan 

 Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto 

dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian. 

 x 100% 

2.5.7. Aspek Jatidiri koperasi 

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk 

mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota. 

a. Rasio partisipasi bruto 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan 

koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar 

persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah 

Analisis Perbandingan Kinerja..., Eka Purnama Sari, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



 

   

  

28 

kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan 

penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok 

dan partisipasi netto.  

 x 100% 

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi 

memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat 

efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan 

simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.  

 x 100% 

2.6. Penilaian kinerja keuangan koperasi syariah 

2.6.1. Aspek permodalan koperasi syariah 

Modal sendiri (ekuitas) KJKS adalah jumlah simpanan 

pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki ciri-

ciri simpanan serta hibah, dan cadangan yang disisihkan dari Sisa 

Hasil Usaha tahun berjalan yang tidak dibagi dan dalam 

kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% 

modal penyertaan. 

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio 

(CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS merupakan 

kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) 

didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan 

rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS melakukan 
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pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko 

kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh 

modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang 

berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat 

apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri 

(modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama 

dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai 

CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KJKS 

semakin sehat. 

a. Rasio modal sendiri terhadap total modal 

 x 100% 

b. Rasio kecukupan modal (CAR) 

 x 100% 

2.6.2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Aktiva produktif adalah kekayaan KJKS yang mendatangkan 

penghasilan. 

a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap 

jumlah piutang dan pembiayaan 

 x 100% 

b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko 

 x 100% 
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2.6.3. Aspek Manajemen 

a. Manajemen Umum 

Ada berbagai macam jenis kriteria pertanyaan di dalam 

manajemen umum diantaranya yaitu : 

1. Apakah KJKS memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas 

(dibuktikan dengan dokumen tertulis) 

2. Apakah KJKS/ telah memiliki rencana kerja jangka 

panjang minimal untuk 3tahun ke depan dan dijadikan 

sebagai acuan KJKS dalam menjalankan usahanya 

(dibuktikan dengan dokumen tertulis) 

3. Apakah KJKS memiliki rencana kerja tahunan yang 

digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 

tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis) 

4. Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek 

dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis) 

5. Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan 

dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan 

seluruh karyawa. (dengan cara pengecekan silang) 

6. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional 

dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi 

kepada pengurus atau pengawas). 
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7. Pengurus dan atau pengelola KJKS memiliki komitmen 

untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta 

melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

8. KJKS memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi 

disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai 

dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja) 

9. Pengurus KJKS yang mengangkat pengelola, tidak 

mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang 

cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga 

atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KJKS 

(dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau 

pengawas). 

10. Anggota KJKS sebagai pemilik mempunyai kemampuan 

untuk meningkatkan permodalan KJKS sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan 

terhadap partisipasi modal anggota) 

11. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS di dalam 

melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-

hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga 

dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS 

(konfirmasi dengan mitra kerja) 
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12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada 

pengelola dan atau pengawas). 

b. Kelembagaan 

Ada berbagai macam jenis kriteria pertanyaan di dalam 

kelembagaan diantaranya yaitu : 

1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh 

kegiatan KJKS dan tidak terdapat jabatan kosong atau 

perangkapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen 

tertulis mengenai struktur organisasi dan job description) 

2. KJKS memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-

masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya 

dokumen tertulis tentang job specification) 

3. Di dalam struktur kelembagaan KJKS terdapat struktur 

yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. 

(yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang 

struktur organisasi) 

4. KJKS terbukti mempunyai Standar Operasional dan 

Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP ). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang 

SOM dan SOP KJKS) 
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5. KJKS telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan 

SOP KJKS (pengecekan silang antara pelaksanaan 

kegiatan dengan SOM dan SOPnya) 

6. KJKS mempunyai system pengamanan yang baik 

terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan 

adanya system pengamanan dokumen penting berikut 

sarana penyimpanannya). 

c. Manajemen Permodalan 

Ada berbagai macam jenis kriteria pertanyaan di dalam 

manajemen permodalan diantaranya yaitu : 

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar 

dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan 

data yang ada di Neraca). 

2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari 

anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan 

tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di 

Neraca) 

3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari 

seperempat SHU tahun berjalan 

4. Simpanan wadi‟ah simpanan mudharabah simpanan 

mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % 

dari tahun sebelumnya 
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5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan 

ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri 

(pengecekan silang dengan laporan sumber dan 

penggunaan dana). 

d. Manajemen aktiva 

Ada berbagai macam jenis kriteria pertanyaan di dalam 

manajemen aktiva diantaranya yaitu : 

1. Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 

90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan 

laporan pengembalian pembiayaan) 

2. Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan 

agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari 

pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi 

anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan 

laporan pembiayaan dan daftar agunannya) 

3. Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih 

besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan. (dibuktikan 

dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan 

penghapusan pembiayaan) 

4. Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-

kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan 

penagihan pembiayaan macet tahunan) 
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5. KJKS menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan 

dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan 

prosedur pembiayaan dengan SOPnya) 

6. Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan 

dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan 

tertulis dan laporan keuangan). 

7. Dalam memberikan pembiayaan KJKS mengambil 

keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (dibuktikan 

dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan) 

8. Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan 

dana dilakukan melalui komite.(dibuktikan dengan risalah 

rapat komite) 

9.  Setelah pembiayaan diberikan KJKS melakukan 

pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta 

kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi 

kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring) 

10. KJKS melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan 

terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen 

pengikatan dan atau penyerahan agunan) 

e. Manajemen likuiditas 

Ada berbagai macam jenis kriteria pertanyaan di dalam 

kelembagaan diantaranya yaitu : 
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1. Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian 

likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai 

perencanaan usaha) 

2. Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari 

lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya. 

(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama 

pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain) 

3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk 

memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan 

dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang 

dan pembiayaan) 

4. Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesui dengan 

kondisi keuangan KJKS (dibuktikan dengan kebijakan 

tertulis) 

5. Memiliki system informasi manajemen yang memadai 

untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen 

tertulis berupa system pelaporan piutang dan 

pembiayaan) 

2.6.4. Aspek Efisiensi 

Efisiensi adalah kemampuan KJKS untuk menghemat 

biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan, dan atau 

terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. 
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a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto 

 x 100% 

b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset 

 x 100% 

c. Rasio efisiensi staf 

 x 100% 

2.6.5. Aspek Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan KJKS untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

a. Cash Rasio 

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat 

digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan 

lembaga keuangan syariah lain. 

Kewajiban lancar terdiri dari :  

1. Simpanan wadiah 

2. Simpanan mudharabah 

3. Simpanan mudharabah berjangka 

 x 100% 

b. Rasio pembiayaan terhadap dan yang diterima 

Pembiayaan terdiri dari : 

1. Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran. 
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2. Akad jual beli tanpa angsuran. 

3. Pembiayaan dengan akad bagi hasil. 

4. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

Dana yang diterima: 

1. Simpanan wadiah 

2. Simpanan mudharabah 

3. Simpanan mudharabah berjangka 

4. Titipan dana ZIS 

 x 100% 

2.6.6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rentabilitas asset 

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan 

pajak dibandingkan dengan total asset. 

 x 100% 

b. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian 

anggota dibandingkan total modal sendiri. 

 x 100% 

c. Kemandirian Operasional Pelayanan 

Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha 

dibandingkan biaya operasional. 

 x 100% 
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2.6.7. Jati diri Koperasi 

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk 

mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota.  

a. Rasio Partisipasi bruto 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan 

koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar 

persentasenya semakin baik. 

Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada 

koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota 

yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. 

 x 100% 

b. Rasio Partisipasi ekonomi anggota (PEA) 

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi 

memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat 

efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan 

simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. 

 x 100% 

2.6.8. Aspek Kepatuhan Prinsip syariah 

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan 

untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi 

oleh KJKS dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga 

keuangan syariah. 
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2.7. Kerangka Pemikiran 

Analisis kinerja keuangan koperasi bisa didasarkan pada 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam Koperasi. Dalam pedoman ini, ada beberapa aspek yang 

digunakan dalam menilai kesehatan sebuah koperasi. Aspek-aspek 

tersebut diantaranya adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati 

diri koperasi. Sedangkan kinerja keuangan koperasi bisa didasarkan pada 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor 35/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 

Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dalam aspek-aspek yang digunakan 

dalam menilai koperasi jasa keuangan syariah yaitu diantaranya 

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

kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dan kepatuhan prinsip 

syariah. 

Aspek Permodalan adalah perbandingan antara modal sendiri 

terhadap total asset. Modal sendiri atau modal yang menanggung risiko 

atau yang disebut modal ekuiti. 
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Aspek Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan sampai 

seberapa besar KSP mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada 

anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. 

Aspek Likuiditas. Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan 

masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah 

kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

Aspek kemandirian dan pertumbuhan yaitu aspek yang 

didasarkan pada rentabilitas aset, remntabilitas ekuitas dan kemandirian 

operasional. 

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan 

ekonomi anggota. 

Manullang  (2013) dalam penelitiannya tentang penilaian kinerja 

keuangan koperasi kredit KOSAYU berdasarkan undang-undang  

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa aspek jati diri koperasi merupakan aspek yang paling bagus 

kinerjanya dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Aspek jati diri 

Koperasi Kredit KOSAYU memperoleh skor maksimal dalam setiap 

rasionya dan aspek kemandirian dan pertumbuhan memperoleh kondisi 

yang buruk dibandingkan dengan aspek-aspek yang lainnya. 
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Aniza (2014) dalam penelitiannya tentang penilaian kinerja 

koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/ 

2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aspek kualitas aktiva 

produktif dan aspek jatidiri koperasi merupakan aspek yang terbaik 

dibandingkan aspek penilaian yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat 

digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

KINERJA 

KEUANGAN 

KOPERASI 

SYARIAH 

KOPERASI 

KONVENSIONAL 

1. PERMODALAN 

2. EFISIENSI 

3. LIKUIDITAS 

4. KEMANDIRIAN 

DAN 

PERTUMBUHAN 

5. JATIDIRI 

KOPERASI 

BERBEDA 

Analisis Perbandingan Kinerja..., Eka Purnama Sari, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



 

   

  

43 

2.8. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H1  :  Terdapat perbedaan dari aspek permodalan secara signifikan 

pada koperasi konvensional dan koperasi syariah 

H2  :  Terdapat perbedaan dari aspek efisiensi secara signifikan pada 

koperasi  konvensional dan koperasi syariah 

H3  :  Terdapat perbedaan dari aspek likuiditas secara signifikan pada 

koperasi  konvensional dan koperasi syariah 

H4 :  Terdapat perbedaan dari aspek kemandirian dan pertumbuhan 

secara signifikan pada koperasi konvensional dan koperasi 

syariah 

H5 :  Terdapat perbedaan dari aspek jatidiri koperasi secara signifikan 

pada koperasi konvensional dan koperasi syariah 
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