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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Banyak definisi dan pengeertian tentang koperasi. Dari akar 

katanya, koperasi berasal dari bahasa latin coopere atau corporation dalam 

bahasa inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata 

cooperation, co berati bersama dan operation artinya bekerja atau 

berusaha. Jadi cooperation adalah bekerja bersama-sama atau usaha 

bersama-sama untuk kepentingan bersama. Adapun pengertian koperasi 

menurut Richard Khol dan Abrahamson ( dalam ropke, 2013 ) adalah 

sebagai berikut : “ Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan 

pemakai jasa merupakan anggota kopersi itu sendiri serta pengawasan 

terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang 

menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu “. 

Sedangkan menurut Undang-undang perkoperasian bab 1 pasal 1 

tahun 2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut : “ Koperasi 

adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan 

hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip koperasi.” 
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Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada persamaan derajat, dan 

kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi 

ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, 

pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan 

keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Pengertian ini 

disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi 

ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-

norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa indonesia. Norma dan 

kaidah dalam UU tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran 

koperasi indonesia sebagai : 

a. Alat untuk membangun dan mengembangkaan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyrakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, 

b. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia  dan  masyarakat. 

c. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 

dan ketahanan perekonomian nasional, dan 

d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan   perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi.  

 

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi  

a. Tujuan 

Menurut  Undang-Undang  Replubik  Indonesia  Nomor  17 

Tahun  2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan 
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meningkatkan  kesejahteraan anggota pada  khususnya dan masyarakat 

pada umumnya,  sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

tatanan perekonomian nasional yangdemokratis dan berkeadilan. 

Namun, jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai 

keutamaan yang melandasi bertumbuh kembangnya idealisme koperasi 

mengandung nilai-nilai sebagai berikut : 

a. Rasa Solidaritas 

b. Menanam sifat individualita ( tahu akan harga diri ) 

c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam 

persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna 

kepentingan bersama. 

d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus 

didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri. 

e. Menghidupkan rasa tanggung jawab moril dan sosial. 

Sedangkan menurut Titktik S. Partono, tujuan perusahaan 

koperasi antara lain : 

a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari 

satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya 

biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya 

sama dengan biaya produksi pesaingnya 

b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga/mengamankan 

likuiditasnya, dan menciptakan inovasi. 

 

Analisis Kesehatan Koperasi..., Faziantoro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



13 
 

b. Fungsi 

Tugas pertama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan 

usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan 

perekonomian anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang 

dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia dipasar, atau 

ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih 

menguntungkan daripada yang ditawarkan pada anggota dipasar atau 

oleh badan-badan resmi. Agar perusahaan koperasi dapat menyediakan 

barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para anggotanya 

secara efisien, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan fungsi-

fungsi yang menghasilkan peningkatan potensi pelayanan yang 

bermanfaat bagi para anggotanya. 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2) Beerperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas 

kehidupan. 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya. 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas  kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 
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Dalam perspektif koperasi sebagai organisasi pembelajaran  

sebagai antisipasi terhadap dinamika dan tantangan berubah cepat, 

Bung Hatta menegasakan : 

“Koperasi merupakan anasir pendidikan yang baik untuk 

memperkuat ekonomi dan moril karena koperasi berdasarkan 

pada dua sendi yang saling memperkuat, yaitu sendi solidaritas 

( setia kawan) dan sendi individualita ( kesadaran akan harga 

diri sendiri). Kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk 

dalam koperasi, solidarita dan individualita berkembang dalam 

hubungan yang harmonis.” 

 

3. Prinsip Koperasi 

Tata kehidupan dalam organisasi koperasi mengatur bagaiman 

hubungan diantara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini 

secara prinsip diatur oleh prinsip-prinsip koperasi. Undang-undang Nomor 

17 tahun 2012 pasal 6 merinci ada 7 ( tujuh ) prinsip koperasi indonesia, 

yaitu : 

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 

b. Pengawasan oleh anggota dielenggarakan secara demokratis. 

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. 

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan 

independen. 
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e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, 

pengurus, pengawas dan karyawannya, serta memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan 

koperasi. 

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan 

koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat 

lokal, nasional, regional dan internasional. 

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan 

dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 

 

4. Bentuk dan Jenis Koperasi  

a. Bentuk-bentuk Koperasi 

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut 

UU No. 17 tahun 2012, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer 

dan koperasi sekunder. 

1) Koperasi Primer 

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi 

adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan 

mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer 

dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Persyaratan ini 

dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. 
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2) Koperasi Sekunder 

Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri 

atas dua macam koperasi yang beranggotakan : 

a) Badan hukum koperasi primer 

Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) 

koperasi primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan 

koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara 

koperasi-koperasi primer yang stingkat disebut kerjasama yang 

bersifat sejajar (horizintal). Misalnya kerjasama atau gabungan 

antar Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD 

(PUSKUD). 

b) Badan hukum koperasi sekunder 

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi 

sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi 

primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut 

kerjasama vertical. Sedangkan kerjasama antar koperasi-

koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya, 

PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD 

(INKUD). 

b. Jenis-Jenis Koperasi 

Menurut Arita (2008) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat 

dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya 

adalah sebagai berikut : 
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1) Koperasi Konsumsi 

  Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen.      

Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan 

harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan 

yang menyenangkan. 

2) Koperasi Produksi 

  Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. 

Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja disektor 

usaha produksi seperti petani, peternak, pengrajin dan sebagainya. 

3) Koperasi Jasa 

  Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual 

jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, 

restoran dan lain-lain. 

4) Koperasi Simpan Pinjam 

  Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung 

kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha 

dan kebutuhan finansial lainnya. 

5) Single Purpose dan Multi Purpose 

  Koperasi single purpose adalah koperasi yang aktivitasnya 

terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan 

pokok, alat-alat pertanian dan lain-lain. Sedangkan koperasi multi 

purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk 
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dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, 

dan lain-lain. 

 Fokus laporan penelitian ini adalah mengenai koperasi 

simpan pinjam. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberikan 

kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah 

dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah 

para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu 

mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan 

tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang 

serendah-rendahnya. 

 

5. Organisasi Koperasi 

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur 

organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi 

dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan herarki 

organisasi dan wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. 

Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur herarki 

dan garis komando.Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial 

ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. 

Karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu : 

a. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagia pemilik dan 

konsumen akhir. 
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b. Anggota koperasi sebagai  pengusaha perorangan maupun kelompok 

yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok. 

c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi 

masyarakat. 

Ropke berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi              

koperasi. 

a. Anggota Koperasi 

Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan pengusaha yang 

memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya. 

b. Badan Usaha Koperasi 

Badan usaha koperasi adalah satu kesatuan dari anggota, pengelola dan 

pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial 

ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi. 

c. Organisasi Koperasi 

Organisasi koperasi sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan 

yang melayani anggotanya maupun non anggota.  

Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat 

dari perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 

2012. Berdasarkan UU tersebut, perangkat organisasi koperasi di 

Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. 

a. Rapat Anggota 

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota 
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diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila 

musyawarah gagal mencapai kemufakatan, maka pengambilan 

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal 

pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. 

Rapat Anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali, 

menetapkan (1) Anggaran Dasar, (2) Kebijakan umum di bidang 

organisasi, (3) Pemilihan, pengangkatan, Pemberhentian Pengurus dan 

Pengawas, (4) Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, (5) Pengesahan 

pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, (6) 

Pembagian Sisa Hasil Usaha, (7) Penggabungan, peleburan, 

pembagian, dan pembubaran koperasi. 

Selain rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat 

Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan 

segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar 

biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau 

atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran 

dasar. 

b. Pengurus 

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus 

dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota 

dengan masa jabatan paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, 
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susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta 

pendirian koperasi. 

Berdasarkan Pasal 58 UU No. 17 Tahun 2012, pengurus 

koperasi mengemban tugas sebagai berikut : (1) Mengelola koperasi 

berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan memajukan usaha 

anggota, (3) Menyusun rancangan rencan kerja serta rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, 

(4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, (5) Menyusun 

rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi koperasi untuk diajukan 

kepada rapat anggota, (6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan 

dan inventaris secara tertib, (7) Menyelenggarakan pembinaan 

karyawan secara efektif dan efisien, (8) Memelihara buku daftar 

angggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar 

pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota, (9) 

Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan 

koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat 

anggota. 

c. Pengawas 

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari 

anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap 

jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 50 ayat (1) UU No. 

17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas pengawas adalah : 
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1) Mengusulkan calon pengurus, 

2) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, 

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 

pengelolaan  koperasi yang dilakukan oleh pengurus, 

4) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota 

 

6. Laporan Keuangan Koperasi 

Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka, terutama untuk 

anggotanya. Keterbukaan manajemen koperatif dititkberatkan pada 

pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban pengurus koperasi. Keterbukaan 

tidak dimaksudkan semua informasi usaha, keuangan, organisasi, dan 

ketatalaksanaan koperasi dapat diungkapkan secara bebas. Yang dimaksud 

disini pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat 

anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek 

keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercangkup dalam 

tata kehidupan koperasi. 

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem 

pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggung 

jawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian, 

dilihat dari fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan 

sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Penggunaan utama dari 

laporan keuangan koperasi adalah : (1) Para anggota koperasi, (2) pejabat 
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koperasi, (3) calon anggota koperasi, (4) bank, (5) kreditur, dan (6) kantor 

pajak. 

Tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan 

koperasi, adalah : 

a. menilai pertanggung jawaban pengurus 

b. menilai prestasi pengurus 

c. menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya 

d. sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya 

dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. 

Butir pertama hingga keempat pada hakekatnya ditunjukan pada 

pemilik koperasi itu sendiri daripada untuk pihak eksternal (non anggota). 

Sedangkan butir kelima selain untuk anggota, juga perlu bagi pihak 

eksternal seperti perbankan. 

 

B. Koperasi Simpan Pinjam 

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut suyanto dan nurhadi 

(2003) adalah : “Koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga 

rendah.” 

 Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 

27/reformat 2007 adalah sebagai berikut : “ koperasi simpan pinjam adalah 
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koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa 

penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.” 

 Jadi koperasi simpan pinjam keseluruhan adalah sebuah lembaga 

keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam yang dimiliki dan 

dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan 

anggotanya, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah 

pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai 

tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan 

mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting 

adalah rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil 

keputusan tinggi, pemberi nasihat dan penjaga berkesinambungannya 

organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi untuk 

mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi 

dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 32 sampai pasal 

47 UU No. 17 Tahun 2012. 

 Koperasi simpan pinjam memiliki tiga prinsip utama : 

a. Swadaya  

Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa 

tabungannya hanya diperoleh dari anggotanya. 

b.  Setia kawan 

Pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa 

pinjaman hanya diberikan kepada anggota 
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c. Pendidikan dan Penyadaran 

Pengertian koperasi pendidikan dan penyadaran adalah memiliki prinsip 

membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik 

yang dapat diberikan pinjaman 

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya 

yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para 

anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003), koperasi simpan 

pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan 

juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. 

Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus 

melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer, dan 

yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat 

pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga 

berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. 

 

2. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam 

 Sebagaimana unit usaha lain dalam sebuah koperasi, unit simpan 

pinjam pun didalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh pengurus. 

Hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 8 PP 9/1995 tentang pelaksanaan 

kegiatan usaha simpan pinjam, dimana pasal 8 PP 9/1995 ini terdiri dari 

ayat-ayat sebagai berikut : 

a. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh pengurus. 

b. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 

oleh pengelola yang diangkat oleh pengurus. 
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c. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab 

kepada pengurus. 

d. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat perorangan 

atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum. 

e. Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan pengurus. 

 Jika dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi 

pengelola adalah   perorangan, maka harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 9 PP 9/1995 tentang 

pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, yaitu : 

a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau 

dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan, 

b. Memiliki akhlak dam moral yang baik, dan 

c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti 

pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. 

 Adapaun jika pengelola dalam hal ini adalah badan usaha, wajib 

memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut : 

a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan 

b. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik. 

 

C. Penilaian Kesehatan Koperasi  

Berdasarkan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian 

koperasi dan Usaha kecil dan Menengah no 01/per/Dep.6/III/2016, Kesehatan 

KSP adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup 
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sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus”. 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. 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 (Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan memberikan 

peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha 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.  

 Hendar (2010: 191) menyatakan bahwa sumber-sumber 

permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, 
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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 
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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”. 

 

2. 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. 

 

3. Penilaian Manajemen 

 Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompk 

orang atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri 

dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik 

antara ketiga unsur tersebut, dalam arti tidak satu unsur pun bisa bekerja 

secara efetif tanpa dibantu atau didukung oleh usur-unsur lainnya ( 

Hendrojogi, 2002:135 ). 
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 Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen yaitu 

manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, 

manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. 

 

4. Penilaian Efisiensi 

 Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari 

segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang 

dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan 

koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya 

seefisien mungkin.  

 Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) 

rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, 

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. 

Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP 

koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya 

dari penggunaan asset yang dimilikinya. 

 

5. 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. 
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6. Kemandirian dan Pertumbuhan 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan 

pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi 

dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar 

pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya”. Penilaian terhadap kemandirian dan 

pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, 

rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. 

 

7. Jati Diri Koperasi 

 Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan 

ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) 

rasio, yaitu:  

a. Rasio Partisipasi Bruto  

Rasio partisipasi bruto adalahtingkat 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. Pengukuran rasio partisipasi bruto 

dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi 

bruto ditambah pendapatan. 
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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. Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan 

membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok 

ditambah simpanan wajib.  

Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + Manfaat 

SHU. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) 

adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan 

calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP, sedangkan manfaat 

SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali 

berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan 

pelayanan KSP. (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2008). Simpanan pokok adalah sejumlah uang 

yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi 

pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan 

besarnya sama dengansemua anggota, sedangkan simpanan wajib 

adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk 

membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. 
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D. Penelitian yang Relevan  

No 
Penulis & 

Tahun 

Varaibel yang 

digunakan 
Hasil 

1 Fadilah 

Rahmi 

Karim, 2017 

Analisis Penilaian 

Tingkat 

Kesehatan 

Koperasi Simpan 

Pinjam dan 

pembiayaan 

syariah (KSPPS) 

Kota Tangeerang 

Selatan. 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap 8 

aspek yaitu aspek permodalan, aspek 

kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi,likuidtas, jati diri koperasi, 

kemandirian dan pertumbuhan n kepatuhan 

prinsip syariah didapatkan hasil kesehatan 

koperasi syariah kota tangerang selatan. 

Dari 8 koperasi, 1 koperasi berada pada 

golongan ssehat,6 diantaranya berada pada 

golongan cukup sehat dan 1 koperasi pada 

golongan dalam pengawasa. 

2 Aina 

Mukrifatul 

Hasanah, 

2018 

Analisis Penilaia 

Kesehatan 

Koperasi Simpan 

Pinjam Di KPRI 

Mu’awanah pada 

Kantor 

Kementerian 

Agama 

Kabupaten 

Banyumas Tahun 

2015-2017 

Tingkat kesehatan koperasi KPRI 

Mu’awanah pada tahun  2015-2017 

memperoleh hasil analisis dengan predikat 

sehat. Hasil tersebut dilihat dari 7 aspek 

yaitu aspek permodalan, aspek kualitas 

aktiva produktif, aspek manajemen, aspek 

efisiensi, aspek likuiditas, kemandirian dan 

pertumbuhan dan aspek jatidiri.Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan ke 7 aspek 

dibedakan menjadi 3 kategori. Aspek 

dengan kategori dalam pengawasan yaitu 

aspek likuiditas, aspek dengan kategori 

cukup sehat yaitu aspek permodalan, aspek 

manajemen dan aspek kemandirian dan 

pertumbuhan. Sedangkan aspek dengan 

kategori sehat yaitu yaitu aspek kualitas 

aktiva produktif, aspek efisiensi dan aspek 

jatidiri koperasi.  

 

3 Ni Komang 

Ike Yasa 

Dewi,2016 

Tingkat 

kesehatan KSP 

pada KSP 

Mandala Amerta 

Sedana 

Kelurahan Banjar 

Jawa Kecamatan 

Buleleng Tahun 

2015 

Tingkat kesehatan KSP Mandala Amerta 

Sedana berada pada predikat kurang 

sehat,hal ini dapat dilihat skor total yang 

diperoleh adalah sebesar 59,40. 

Berdasarkan peraturan Menteri koperasi dan 

UKM No: 14/Per/M.UKM/XII/2009, jika 

skor yang didapat sama dengan atau lebih 

besar dari 40 sampai lebih kecil dari 60 

mendapatkan predikat kurang sehat 

4 I Made Agus 

Putrayasa, Ni 

Wayan 

Kurnia Dewi, 

I Wayan 

Purwanta 

Suta, 2015 

Analisis Tingkat 

Kesehatan 

Koperasi Giri 

Sari Sedana Di 

Mengwi. 

Penilaian tingkat kesehatan koperasi giri 

sari sedana tahun 2013 yang mengacu pada 

peraturan Menteri koperasi dan UKM No: 

14/Per/M.UKM/X11/2009 yang terdiri atas 

aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, efisiensi, likuiditas, 

kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri 

Analisis Kesehatan Koperasi..., Faziantoro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



34 
 

koperasi adalah cukup sehat, hal ini 

ditunjukan dengan skor 73,55. 

5 Dedeh Sri 

Sudaryanti, 

2017 

Analisis 

kesehatan KSP 

berdasarkan 

aspek 

permodalan, 

manajemen, 

likuiditas, serta 

kemandirian dan 

pertumbuhan 

(KSP di kota 

Tasikmalaya 

tahun 2015) 

Pada aspek permodalan KSP dinyatakan 

sehat, Pada aspek manajemen KSP 

dinyatakan sehat, pada aspek likuiditas KSP 

dinyatakan sehat kemudian aspek 

kemandirian dan pertumbuhan pada rasio 

rentabilitas asset pada KSP hanya sebesar 

0,61%, pada rasio rentabilitas modal sendiri  

KSP pada tahun 2015 hanya sebesar 0,53% 

dan pada rasio kemandirian operasioal 

pelayanan mendapat sebesar 19,23%. 

6 M.Khairul 

Anwari, 

Whyuni 

Ramadhani, 

2017 

Pengukuran 

kesehatan pada 

koperasi jasa 

keuangan syariah 

(KJKS) 

berdasarkan 

peraturan menteri 

negara koperasi 

dan UKM RI 

NO.07/Per//Dep.

6/IV/2016 (studi 

kasus KJKS 

Kalbar Madani 

Kalimantan 

Barat) 

Hasil pengukuran kesehatan pada koperasi 

Jasa keuangan syariah Kalbar (KJKS-KM) 

Pontianak pada tahun 2014 sebesar 76,34, 

kemudian pada tahun 2015 sebesar 79,07 

dan tahun 2016 sebesar 78,35. Ini berarti 

penetapan predikat tingkat kesehatan 

koperasi jasa keuangan syariah kalbar 

madani pontianak pada tahun 2014-2016 

memiliki predikat cukup sehat. 

7 Muhamad 

Agus 

Sudraat, 

2018 

Analisis tingkat 

kesehatan 

koperasi wanita 

di kota madiun 

Penilaian kesehatan koperasi di kota madiun 

tahun 2014-2016 jika di rata-rata maka pada 

tahun 2014 rata-rata skor akhir adalah 67,18 

dinyatakan cukup sehat, pada tahun 2015 

rata-rata skor akhir adalah 65,93 dinyatakan 

dalam pengawasan, pada tahun 2016 rata-

rata skor akhir adalah 61,10 yang 

dinyatakan dalam pengawasa khusus. 

Melihat skor diatas maka dalam tiga tahun 

terakahir ini terjadi tren penurunan perfoma 

pada koperasi wanita di kota madiun. 

8 Atika 

Agustavia 

Maharani, 

2018 

Analisis tingkat 

kesehatan 

koperasi simpan 

pinjam di 

kecamatan bantuk 

kabupaten bantul 

tahun 2017 

Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam 

di kecamatan bantuk tahun 2017 yang 

berjumlah 4 unit seluruhnya memperoleh 

predikat cukupsehat, diperoleh ketika skor 

berada pada kisaran 66,00 – 80,00.  

9 Triyoga 

Harvenda 

Bhakti 

Analisis 

kesehatan 

koperasi 

Penilaian kesehatan KSP Setia Bhakti 

berdasarkan peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan UKM RI 
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Topowijino, 

2018 

berdasarkan 

peraturan Menteri 

Negara Koperasi 

dan UKM RI No. 

14/Per/M.UKM/

XII/2009 ( studi 

pada KSP Setia 

Bakhti Kota 

Kediri tahun 

2013-2015) 

No.14/Per/M.UKM/XII/2009 mendapat 

jumlah skor yang sama pada tahun 2013 dan 

2014 yaitu 73,25. Sedangkan pada tahun 

2015 jumlah skor yang didapat sebesar 72. 

Dari penjumlahan skor tersebut disimpulkan 

bahwa KSP Setia Bhakti medapatkan 

predikat cukup sehat dengan skor yang 

didapat berada pada rentang 60 sampai 

dengan 80.  

10 Andreas 

Rudiwantoro

, 2019 

Mengukur tingkat 

kesehatan KSP 

berdasarkan 

peraturan No. 

06/Per/Dep.6/IV/

2016 ( studi kasus 

pada koperasi 

abdi sesama-

Palembang) 

Mengacu pada hasil tersebut di atas maka 

KSP Abdi Sesama untuk tahun 2017 dengan 

perolehan total skor 81,65 masuk kategori 

sehat. Meurut peraturan pemerintah 

no.06/Per/Dep.6/IV/2016, kategori sehat 

jika hasil penilaian diperoleh total skor 81-

100. 

 

 

E. Kerangka Berfikir 

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang bidang usahanya 

simpan pinjam. Salah satu permasalahan yang ada dalam KSP adalah belum 

tercapainya KSP secara kualitasnya. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 

Pinjam berpedoman pada Keputusan peraturan Deputi bidang pengawasan 

kementerian koperasi dan Usaha kecil dan Menengah no 

06/per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan  Koperasi 

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 

Kesehatan KSP konvensional di purbalingga dianalisis berdasarkan 

beberapa aspek Penilaian meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, likuiditas, kemandirian dan 

pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Dari skor masing-masing aspek kemudian 

diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. 
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Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi 

yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam 

pengawasan khusus.  

Permodalan koperasi merupakan dana yang digunakan untuk 

melakukan usaha-usaha koperasi. Permodalan mempunyai peran penting 

untuk menjalankan koperasi karena modal adalah hal utama dalam 

menjalankan koperasi. Menurut Keputusan peraturan Deputi bidang 

pengawasan kementerian koperasi dan Usaha kecil dan Menengah no 

06/per/Dep.6/IV/2016, Aspek permodalan koperasi dihitung berdasarkan 3 

rasio yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap 

pinjaman diberkan berisiko dan rasio keukupan modal sendiri. Untuk mencari 

tingkat kesehatan koperasi, skor dari ketiga aspek tersebut digabungkan 

dimana skor maksimum yang bisa di dapat sebesar 15. Kemudian untuk 

medapatkan predikat sehat skor didapat harus berada pada rasio antara 80-100 

dimana skor maksimumnya sebesar 15. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Sudaryanti, 2017 tentang Analisis kesehatan KSP berdasarkan aspek 

permodalan, manajemen, likuiditas, serta kemandirian dan pertumbuhan (KSP 

di kota Tasikmalaya tahun 2015), dimana hasil yang diperoleh menyatakan 

bahwa koperasi pada aspek permodalan dinyatakan sehat. 

 Kualitas Aktiva Produktif merupakan jumlah pinjaman yang 

digolongkan berdasar kelancaran pembayaran. Sering juga disebut earning 

asset atau bisa dinyatakan kekayaan koperasi. Menurut Keputusan peraturan 

Deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan Usaha kecil dan 
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Menengah no 06/per/Dep.6/IV/2016, Aspek kualitas aktiva produktif koperasi 

dihitung berdasarkan 4 rasio yaitu rasio yaitu rasio volume pinjaman pada 

anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman 

bermasalah terhadap pinjaman diberikan, rasio cadangan risiko terhadap 

pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman 

yang diberikan. Untuk mencari tingkat kesehatan koperasi, skor dari keempat 

aspek tersebut digabungkan dimana skor maksimum yang bisa di dapat 

sebesar 25. Kemudian untuk medapatkan predikat sehat skor didapat harus 

berada pada rasio antara 80-100 dimana skor maksimumnya sebesar 25. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah, 2018 tentang Analisis 

Penilaia Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di KPRI Mu’awanah pada 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2017, dimana 

hasil yang diperoleh koperasi berdasarkan aspek kualitas aktiva produktif 

berada pada predikat sehat. 

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan 

melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan 

koperasi yang baik maka harus memperhatikan penilaian manajemen meliputi 

5 aspek yaitu aspek manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen 

permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Menurut Keputusan 

peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan Usaha kecil 

dan Menengah no 06/per/Dep.6/IV/2016, untuk mencari tingkat kesehatan 

koperasi, skor dari kelima aspek tersebut digabungkan dimana skor 

maksimum yang bisa di dapat sebesar 15. Kemudian untuk medapatkan 
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predikat sehat skor didapat harus berada pada rasio antara 80-100 dimana skor 

maksimumnya sebesar 15. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sudaryanti, 2017 tentang Analisis kesehatan KSP berdasarkan aspek 

permodalan, manajemen, likuiditas, serta kemandirian dan pertumbuhan (KSP 

di kota Tasikmalaya tahun 2015), dimana hasil yang diperoleh menyatakan 

bahwa koperasi pada aspek manajemen dinyatakan sehat. 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 

besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 

Penilaian efisiensi koperasi menyagkut kemampuan koperasi dalam melayani 

anggotanya dengan penggunaan aset dan biaya seefisien mungkin. Menurut 

Keputusan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan 

Usaha kecil dan Menengah no 06/per/Dep.6/IV/2016, Aspek efisiensi koperasi 

dihitung berdasarkan 3 rasio yaitu rasio beban operasi anggota terhadap 

partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi 

pelayanan. Untuk mencari tingkat kesehatan koperasi, skor dari ketiga aspek 

tersebut digabungkan dimana skor maksimum yang bisa di dapat sebesar 10. 

Kemudian untuk medapatkan predikat sehat skor didapat harus berada pada 

rasio antara 80-100 dimana skor maksimumnya sebesar 10. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah, 2018 tentang Analisis Penilaia 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di KPRI Mu’awanah pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2017, dimana hasil 

yang diperoleh koperasi berdasarkan aspek efisiesi berada pada predikat sehat. 
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 Likuiditas merupakan aspek yang menyangkut tentang kemampuan 

koperasi simpan pinjama dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Menurut Keputusan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian 

koperasi dan Usaha kecil dan Menengah no 06/per/Dep.6/IV/2016, Aspek 

likuiditas koperasi dihitung berdasarkan 2 rasio yaitu rasio kas dan rasio 

pinjaman yang diberikan terhadap dana diterima. Untuk mencari tingkat 

kesehatan koperasi, skor dari kedua aspek tersebut digabungkan dimana skor 

maksimum yang bisa di dapat sebesar 15. Kemudian untuk medapatkan 

predikat sehat skor didapat harus berada pada rasio antara 80-100 dimana skor 

maksimumnya sebesar 10. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sudaryanti, 2017 tentang Analisis kesehatan KSP berdasarkan aspek 

permodalan, manajemen, likuiditas, serta kemandirian dan pertumbuhan (KSP 

di kota Tasikmalaya tahun 2015), dimana hasil yang diperoleh menyatakan 

bahwa koperasi pada aspek likuiditas dinyatakan sehat. 

Kemandirian dan pertumbuhan merujuk bagaimana kemampuan 

koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar 

pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan di bandingkan tahun  

sebelumnya. Menurut Keputusan peraturan Deputi bidang pengawasan 

kementerian koperasi dan Usaha kecil dan Menengah no 

06/per/Dep.6/IV/2016, Aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi 

dihitung berdasarkan 3 rasio yaitu rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas 

modal sendiri dan rasio kemandirian operasional pelayanan. Untuk mencari 

tingkat kesehatan koperasi, skor dari ketiga aspek tersebut digabungkan 
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dimana skor maksimum yang bisa di dapat sebesar 10. Kemudian untuk 

medapatkan predikat sehat skor didapat harus berada pada rasio antara 80-100 

dimana skor maksimumnya sebesar 10. 

Jatidiri koperasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan koperasi 

dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggotanya. 

Menurut Keputusan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian 

koperasi dan Usaha kecil dan Menengah no 06/per/Dep.6/IV/2016, Aspek 

jatidiri koperasi dihitung berdasarkan 2 rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan 

rasio promosi ekonomi anggota (PEA). Untuk mencari tingkat kesehatan 

koperasi, skor dari kedua aspek tersebut digabungkan dimana skor maksimum 

yang bisa di dapat sebesar 10. Kemudian untuk medapatkan predikat sehat 

skor didapat harus berada pada rasio antara 80-100 dimana skor 

maksimumnya sebesar 10. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah, 

2018 tentang Analisis Penilaia Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di KPRI 

Mu’awanah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 

2015-2017, dimana hasil yang diperoleh koperasi berdasarkan aspek jatidiri 

koperasi berada pada predikat sehat. 

Di purbalingga ada 8 KSP konvensonal yang akan di analisis tingkat 

kesehatannya yang berdarakankan aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 

produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi.Adapun kerangka pikir penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Analisis Kesehatan Koperasi..., Faziantoro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



41 
 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 
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F. Hipotesis Penelitian 

Dari uraian relevansi teori yang digunakan maka penelitian ini 

merumuskan pertanyaan penelitian yaitu : 

1. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam konvensional di Purbalingga 

ditinjau dari aspek permodalan tahun 2018 sehat dengan skor                 

maksimal 15. 

2. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam knvensional di Purbalingga 

ditinjau dari aspek Kualitas Aktiva Produktif  tahun 2018 sehat dengan 

skor maksimal 25. 

3. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Purbalingga ditinjau dari 

aspek manajemen tahun 2018 sehat dengan skor maksimal 15. 

4. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional di Purbalingga 

ditinjau dari aspek efisiensi tahun 2018 sehat dengan skor maksimal 10. 

5. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam knvensional di Purbalingga 

ditinjau dari aspek likuiditas tahun 2018 sehat dengan skor maksimal 15. 

6. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam konvensional di Purbalingga  

ditinjau dari aspek pertumbuhan dan kemandirian koperasi tahun 2018 

sehat dengan skor maksimal 10. 

7. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional di Purbalingga 

ditinjau dari aspek jati diri koperasi tahun 2018 sehat dengan skor 

maksimal 10. 
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