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Abstract: The aims of this study were to determine financial ratio calculation and
financial performance of KPRI Barakat Mandiri Korpri on Banjar Residency. This
research employed descriptive approach with qualitative analysis of financial
reports variables, financial reports ratios dan financial performance. The results of
this study were: (1) liquidity ratio: current and quick ratios indicated liquidities,
but cash ratio did not; (2) leverage ratio: debt to total assets indicated better result
but debt to total equity did not; (3) activity ratio: total assets turnover and working
capital turnover indicated better result; (4) profitability ratio: gross profit margin, net
profit margin, return on investment, and return on equity indicated profit result; and (5)
growth result: sales increase ratio and net profit increase ratio indicated better result.

Keywords: financial performance, liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio,
profitability ratio
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan rasio keuangan dan
kinerja keuangan KPRI Barakat Mandiri Korpri Kabupaten Banjar. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kuantitatif variabel laporan
keuangan, rasio laporan keuangan dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) rasio likuiditas: current ratio dan quick ratio menunjukkan hasil yang
likuid, tetapi cash ratio tidak; (2) rasio leverage: debt to total assets menunjukkan
hasil yang lebih baik, tetapi debt to total equity tidak; (3) rasio aktivitas: total assets turnover and working capital turnover menunjukkan hasil yang lebih baik; (4) rasio
profitabilitas: gross profit margin, net profit margin, return on investment, and return on
equity menunjukkan kondisi menghasilkan laba; dan (5) rasio pertumbuhan: rasio
kenaikan penjualan dan rasio kenaikan laba bersih menunjukkan hasil yang lebih baik.
Kata kunci: kinerja keuangan, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio
profitabilitas

Latar Belakang
Koperasi merupakan 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. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa koperasi sangatlah tepat sebagai
wahana untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945. Sehingga nantinya diharapkan koperasi
dapat berperan sebagai soko guru perekonomian
bangsa Indonesia sehingga diharapkan dapat
membawa keadaan ekonomi Indonesia kearah
yang lebih baik. Meskipun pada intinya tujuan
koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota-

nya namun bukan berarti tidak bertujuan memperoleh laba. Semakin besar laba yang diperoleh
maka semakin besar juga kemampuan koperasi
untuk dapat mensejahterakan para anggota.
Untuk mencapai tujuan itu, koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat
demi kepentingan yang menguntungkan anggota
dan masyarakat sekitarnya. Sebagai badan usaha,
koperasi harus dikelola dengan baik sebagaimana
badan usaha lainnya. Dengan pengelolaan yang
baik diharapkan kepentingan anggota maupun pihak ketiga dapat dipenuhi. Koperasi dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lain dalam hal
anggota, modal, pelanggan dan lain-lain. Mereka
juga harus menawarkan kelebihan khusus yang
tidak akan dapat diberikan oleh organisasi lain-

330

Widiarti, Analisa Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan …. 331

nya dan hanya dapat direalisasikan jika mereka
menjadi anggota suatu koperasi
Koperasi harus dapat menentukan jumlah
anggota yang optimal yaitu jumlah anggota yang
dapat menghasilkan output tertentu dengan biaya
yang minimal untuk menekan kenaikan biaya
rata-rata, kenaikan produktivitas dan ongkos produksi per unit. Tingkat jumlah anggota dapat meningkatkan permodalan koperasi dalam hal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi. Selain itu, dengan jumlah anggota yang ada
dapat pula meningkatkan tingkat pembelian anggota terhadap barang konsumsi yang disediakan
oleh koperasi melalui unit barang dan unit simpan pinjam. Dengan demikian tingkat perputaran
usaha yang dijalankan oleh koperasi juga meningkat.
Koperasi merupakan organisasi ekonomi
yang dikelola oleh para anggotanya, dengan dasar
satu orang satu suara, dengan sisa hasil usaha
yang didistribusikan diantara para anggotanya
sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Keanggotaan dan pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan para
pemegang modal bukan merupakan sesuatu yang
penting, yang sangat penting adalah persatuan.
Struktur permodalan dalam koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun
1992 pasal 41 menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok
yang wajib dibayar oleh anggota koperasi pada
saat menjadi anggota, simpanan wajib dibayar
oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dana cadangan yang diambil dari
laba untuk pemupukan modal dan hibah yang
berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan oleh orang lain yang
bersifat pemberian dan tidak mengikat. Sementara itu, modal pinjaman dapat berasal dari anggota
atau calon anggota, koperasi lainnya dan bank
atau lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar
harus didukung tersedianya modal yang cukup
dan pengelolaan secara professional.
Di luar aktivitas operasi internal yang
mempengaruhi rasio perusahaan, koperasi juga
harus menyadari dampak dari kebijakan manajemen dan metode akuntansi. Setiap perusahaan
dalam setiap tahunnya memiliki berbagai macam
target ataupun rencana-rencana dalam program
kerjanya. Salah satunya rencana dalam bidang
keuangan termasuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Setiap tahunnya diharapkan laba
yang diperoleh dapat selalu meningkat agar per-

usahaan dapat maju dan berkembang dengan baik
dan sehat. Tentunya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilki perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dari tahun ketahun agar dapat
diperoleh informasi kelebihan dan kelemahan
perusahaan tersebut dalam mengelola keuangannya, serta upaya mendapatkan solusi dari kelemahan ataupun kekurangannya itu.
Untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja
keuangan dilakukan dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat yang menjelaskan hubunganhubungan tertentu pada angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Rasio sangat bermanfaat untuk orientasi ke depan. Artinya, dari
hasil evaluasi kinerja keuangan perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih
bijak di tahun-tahun berikutnya agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan
keuangan perusahaan dalam hal ini yaitu laporan
neraca dan laba rugi.
KPRI Barakat Mandiri merupakan salah
satu koperasi terbesar di Kabupaten Banjar. Akan
tetapi, dilihat dari kondisi terakhir koperasi ini
seringkali kekurangan dana kas yang tersedia. Di
lain pihak, anggota juga masih sering mengeluh
akan lamanya masa antri bagi yang hendak meminjam uang, bahkan anggota yang memesan
suatu barang atau jasa di koperasi tidak langsung
bisa dipenuhi. Sementara itu, jika dilihat dari hasil perolehan laba, KPRI Barakat Mandiri selalu
mampu menghasilkan laba bahkan selalu meningkat setiap tahunnya.
Dari latar belakang penelitian di atas maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perhitungan rasio keuangan dan kinerja keuangan
pada KPRI ”Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten
Banjar.
Kajian Literatur
Menurut Subramanyam dan Wild (2010:
34) untuk membantu pengguna dalam menganalisis laporan keuangan, secara kumum ada lima
alat penting untuk analisis keuangan :
1. Analisis Laporan Keuangan Komparatif
Analisis laporan keuangan komparatif (comparative financial statement analysis) dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang berurutan
dari satu periode ke periode berikutnya.
a. Analisis Perubahan Tahun ke Tahun
Perbandingan laporan keuangan selama
periode yang relative pendek (dua atau tiga
tahun) biasanya dilakukan dengan analisis
perubahan tahun ke tahun dalam tiap-tiap
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pos. Analisis ini memiliki keunggulan
penyajian perubahan dalam angka absolut
maupun persentase.
b. Analisis Tren Angka Indeks
Analisis ini memerlukan pemilihan tahun
dasar untuk seluruh pos, yang biasanya diberi angka indeks 100. Karena tahun dasar
dijadikan rujukan untuk semua perbandingan, pilihan terbaik adalah tahun dengan kondisi bisnis normal.
2. Analisis Laporan Keuangan Common-Size
Laporan common-size terutama berguna untuk
perbandingan antar perusahaan karena laporan
keuangan perusahaan yang berbeda dibuat
dalam format common-size. Perbandingan laporan common-size perusahaan dengan laporan common-size pesaing atau rata-rata industri
dapat menenkankan perbedaan komposisi dan
distribusi pos. Analisis common-size menekankan pada dua faktor, yaitu:
a. sumber pendanaan, termasuk distribusi
pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tak lancar dan ekuitas, dan
b. komposisi aset, termasuk jumlah untuk
masing-masing aset lancar dan aset tak
lancar.
3. Analisis Rasio
Sebuah rasio menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas.Meskipun perhitungan
rasio merupakan operasi aritmatika sederhana,
interprestasinya lebih kompleks. Agar bermakna, sebuah rasio harus mengacu pada hubungan ekonomis yang penting.
4. Analisis Arus Kas
Analisis arus kas (cash flow analysis) terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis
arus kas menyediakan pandangan tentang
bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan menggunakan sumber dananya.
5. Valuasi
Valuasi merupakan hasil penting dari berbagai jenis analisis bisnis dan laporan keuangan.
Valuasi biasanya mengacu pada estimasi nilai
intrinsic sebuah perusahaan atau sahamnya.
Dasar valuasi adalah nilai sekarang (present
value theory).
Menurut Fahmi (2011:02) 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
yang telah memenuhi standar dan ketentuan
dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:
16) Analisis keuangan (financial analysis) merupakan penggunaan laporan keuangan untuk
menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di
masa depan. Analisis keuangan terdiri atas analisis profitabilitas, analisis risiko serta analisis
sumber dan penggunaan dana analisis arus kas.
Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah
berbeda-beda tergantung kepada ruang lingkup
bisnis yang dijalankannya. Menurut Irham Fahmi
(2011:3) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:
1. melakukan review terhadap data laporan
keuangan;
2. melakukan perhitungan;
3. melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh;
4. melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan;
dan
5. mencari dan memberikan pemecahan masalah
(solution) terhadap berbagai permasalahan
yang ditemukan.
Prihadi (2011:59) membagi rasio keuangan
sebagai berikut .
1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.
Rasio likuiditas secara umum ada (tiga) yaitu
sebagai berikut:
a. Rasio Lancar (Current Ratio)
Rasio lancar (current ratio) adalah rasio
untuk mengukur sampai seberapa jauh aset
lancar (aktiva lancar) perusahaan mampu
untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Aset lancar mempunyai potensi
penggunaan setahun kedepan dari tanggal
neraca. Utang lancar akan memerlukan
pembayaran maksimum setahun kedepan
dari tanggal neraca juga. Currernt ratio
yang baik adalah maksimal sebesar 2.
Rumus:

b. Rasio Cepat (Quick Ratio/Acid Test Ratio)
Apabila rasio lancar menghitung seluruh
aktiva lancar, maka rasio cepat (quick
ratio) ini menghilangkan unsur persediaan
dalam aktiva lancar.Quick ratio yang baik
adalah maksimal sebesar 1,5.
Rumus:

Widiarti, Analisa Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan …. 333

c. Rasio Kas (Cash Ratio)
Rasio kas (cash ratio) mengukur seberapa
besar dana kas atau setara kas yang tersedia untuk menutupi seluruh utang jangka
pendek. Cash ratio yang baik adalah minimal sebesar 1.
Rumus:
Keterangan:
CE = Cash Equivalent
MS = Marketable Securities
2. Rasio Leverage
Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan
hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (hutang
ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam
tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk
melepaskan beban hutang tersebut. Rasio
leverage secara umum ada tiga yaitu sebagai
berikut.
a. Debt to Total Assets
Rumus:

b. Debt to Equity Ratio
Rumus:

c. Time Interest Earned
Rumus:

3. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas menggambarkan sejauh mana
suatu perusahaan mempergunakan sumber
daya yang dimilkinya guna menunjang aktivitas perusahaan.
a. Total Assets Turnover
Rata-rata total assets turn-over yang baik
adalah sebesar minimal 2.
Rumus :

b. Working Capital Turnover
Rata-rata working capital turnover yang
baik adalah sebesar 6.
Rumus :

4. Rasio Profitabilitas
Rasio ini mengukur efektivitas manajemen
secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar
kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh
dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Secara umum ada empat rasio
profitabilitas, yaitu sebagai berikut.
a. Gross Profit Margin
Gross profit margin merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Laba kotor merupakan indikator awal
mengenai pencapaian laba perusahaan.
Apabila perusahaan mendapatkan laba kotor negatif, maka peluang untuk memperoleh laba sudah tidak ada.
Rumus:

b. Net Profit Margin
Net profit margin merupakan ukuran pencapaian laba keseluruhan. Rasio ini untuk
membandingkan antara keuntungan sesudah pajak dengan penjualan, sehingga dari
perhitungan ini dapat diketahui berapa
keuntungan netto per rupiah penjualan.
Rumus:

c. Return on Investment
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dari modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan
menghasilkan laba bersih. Return on Investment juga merupakan suatu ukuran
tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya dari seluruh operasi
perusahaan.
Rumus :

d. Return of Equity
Rumus:

5. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan
dalam mempertahankan posisinya dalam
industri dan perkembangan secara umum.
a. Rasio kenaikan penjualan
Rumus:
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b. Rasio Kenaikan Laba Bersih
Rumus:

kesehatannya mencapai 58,73 dalam kategori
kurang sehat, pada tahun 2001 sebesar 70,93
dalam kategori cukup sehat, pada tahun 2002
sebesar 69,66 dalam kategori cukup sehat,
tahun 2003 sebesar 34,00 dalam kategori tidak
Berdasarkan Badan Akreditasi Koperasi
sehat, pada tahun 2004 sebesar 51,48 dalam
(Bakop) (2012) yang dikutip dari Peraturan Menkategori kurang sehat dan tahun 2005
teri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mencapai 69,36 dalam kategori cukup sehat.
Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XI/ 2. Hapsari (2007), dengan judul “Analisis Rasio
2008 mengatur tentang stándar penilaian kinerja
Keuangan untuk Memprediksi Pertumbuhan
keuangan koperasi yaitu sebagai berikut.
Laba pada Perusahaan Manufaktur Yang
1. Aspek likuiditas (Current Ratio, Cash Ratio,
Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001
dan Quick Ratio)
sampai 2005”. Hasil penelitian menunjukkan
Kriterianya yaitu:
bahwa variabel Total Assets Turnover (TAT),
a. 175% – 200%, nilai 100 = sehat;
Net Profit Margin (NPM) dan Gros Profit
b. 150% – 175%, nilai 75 = cukup sehat;
Margin (GPM) secara parsial berpengaruh
c. 125% – 149%, nilai 50
= kurang sehat;
positif signifikan terhadap pertumbuhan laba.
d. <125% – >250%, nilai 0 = tidak sehat; dan
Sementara itu, variabel Working capital to
e. untuk cash ratio >20 kategori tidak sehat.
Total Assets (WCTA), Current Liabilities to
2. Aspek Permodalan
Inventory (CLI) dan Operating Income to
a. Debt to Total Asset, kriterianya yaitu:
Total Assets (OITL) tidak berpengaruh
1) < 40%, kondisi sehat; dan
signifikan terhadap pertumbuhan laba.
2) 40%, kondisi tidak sehat.
b. Debt to total Equity, kriterianya yaitu:
Gambar 1 ialah kerangka untuk meng3) < 70%, kondisi sehat; dan
gambarkan alur pikir dalam penelitian ini.
4) 70%, kondisi tidak sehat.
c. < 70% dinyatakan dalam kondisi sehat.
Jika hasil menunjukkan >70 % maka kopeKPRI Barakat Mandiri
rasi harus waspada, karena mayoritas aktivitas koperasi dibiayai oleh hutang daripada modal sendiri yang dimiliki.
Laporan Keuangan
3. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan
Neraca
Laporan Laba Rugi
a. Return of Investment (ROI), kriterianya
yaitu:
Analisis Rasio
1) > 10, nilai 100 = sehat;
2) 6% – 9% nilai 75 = cukup sehat;
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
3) 0% – 5% nilai 50 = kurang sehat; dan
4) < 0 nilai 0 = tidak sehat.
Metode Penelitian
b. Return of Equity (ROE), kriterianya yaitu:
Sumber data dalam penelitian ini terdiri
1) >21% nilai 100 = sehat;
atas data primer dan data sekunder. Data pri2) 10% – 20% nilai 75 = cukup sehat;
3) 1% – 9% nilai 50 = kurang sehat; dan
mer yaitu data yang secara langsung berkait4) < 1 nilai 0 = tidak sehat.
an dengan masalah yang akan diteliti berupa
c. Net Profit Margin, kriterianya jika nilai laporan neraca dan laporan laba rugi. Data
rasio ini > 15 % maka dapat dikatakan sekunder berupa data yang tidak berkaitan
sehat.
secara langsung dengan maslaah yang akan
Penelitian terdahulu dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Munarsah (2007), dengan judul “Analisis
Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam dengan Menggunakan Analisa Rasio Keuangan
pada Primkopti Semarang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan
Unit Simpan Pinjam (USP) pada Primkopti
Semarang Barat tahun 2000-2005 tergolong
cukup sehat. Pada tahun 2000 tingkat

diteliti berupa struktur organisasi perusahaan,
gambaran umum perusahaan dan jumlah anggota serta jumlah karyawan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi
dan dokumentasi. Data keuangan yang
diambil adalah tahun 2009 – 2013.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan analisa kuantitatif yang menggunakan variabel laporan
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keuangan, rasio laporan keuangan dan kinerja keuangan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rasio keuangan KPRI Barakat Mandiri
dapat ditampilkan pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 13.
Tabel 1. Rasio Likuiditas (Current Ratio)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Aktiva Lancar
17.632.470.281
17.831.802.962
22.348.344.244
4.020.577.382
5.104.300.796

Hutang Lancar
1.164.169.495
670.291.864
1.584.342.929
1.627.174.569
2.671.715.295

Tabel 2. Rasio Likuiditas (Quick Ratio)
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Aktiva Lancar
17.632.470.281
17.831.802.962
22.348.344.244
4.020.577.382
5.104.300.796

Persediaan
113.226.573
172.600.874
230.591.258
349.424.477
435.802.313

Hutang Lancar
1.164.169.495
670.291.864
1.584.342.929
1.627.174.569
2.671.715.295

Tabel 3. Rasio Likuiditas (Cash Ratio)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Kas + Bank
973.618.865
625.499.205
947.338.590
722.616.736
896.971.209

Hutang Lancar
1.164.169.495
670.291.864
1.584.342.929
1.627.174.569
2.671.715.295

Tabel 4. Rasio Laverage (Debt to Total Assets)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Hutang
16.352.203.773
16.190.384.254
20.409.216.361
1.819.674.569
2.784.493.073

Aset
17.740.329.281
18.021.882.629
22.596.121.977
4.474.033.347
5.856.048.633

Tabel 5. Rasio Laverage (Debt to Total Equity)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Hutang
16.352.203.773
16.190.384.254
20.409.216.361
1.819.674.569
2.784.493.073

Modal Sendiri
1.388.125.508
1.831.498.375
2.186.905.616
2.654.358.778
3.071.555.561

Tabel 6. Rasio Aktivitas (Total Assets Turnover)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Penjualan
1.961.185.670
2.116.858.297
2.256.470.318
2.774.596.748
2.895.748.128

Aset
7.740.329.281
18.021.882.629
22.596.121.977
4.474.033.347
5.856.048.633

Tabel 7.
Turnover)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Rasio

Aktivitas

Penjualan
1.961.185.670
2.116.858.297
2.256.470.318
2.774.596.748
2.895.748.128

(Working

Capital

Modal Kerja
16.468.300.780
17.161.858.297
20.764.001.315
2.393.402.813
2.432.585.501

Tabel 8. Rasio Profitabilitas (Gross Profit Margin)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Laba Kotor
954.439.058
1.228.585.909
1.317.236.255
1.400.889.534
1.546.506.201

Penjualan
1.961.185.670
2.116.858.297
2.256.470.318
2.774.596.748
2.895.748.128

Tabel 9. Rasio Profitabilitas (Net Profit Margin)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Laba Setelah Pajak
401.665.936
484.400.539
522.080.173
558.540.661
576.176.543

Tabel 10.
Investment)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Rasio

Penjualan
1.961.185.670
2.116.858.297
2.256.470.318
2.774.596.748
2.895.748.128

Profitabilitas

Laba Setelah Pajak
401.665.936
484.400.539
522.080.173
558.540.661
576.176.543

(Return

on

Aset
17.740.329.281
18.021.882.629
22.596.121.977
4.474.033.347
5.856.048.633

Tabel 11. Rasio Profitabilitas (Return on Equity)

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Laba Setelah Pajak
401.665.936
484.400.539
522.080.173
558.540.661
576.176.543

Modal Sendiri
1.388.125.508
1.831.498.375
2.186.905.616
2.654.358.778
3.071.555.561

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan (Rasio Kenaikan
Penjualan)

Penjualan Tahun
Lalu
2009
1.422.638.384
2010
1.961.185.670
2011
2.116.858.297
2012
2.256.470.318
2013
2.774.596.748
Sumber: data diolah
Tahun

Penjualan Tahun
Ini
1.961.185.670
2.116.858.297
2.256.470.318
2.774.596.748
2.895.748.128
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Tabel 13. Rasio Pertumbuhan (Rasio Kenaikan
Laba Bersih)

Laba Bersih
Tahun Lalu
2009
1.422.638.384
2010
1.961.185.670
2011
2.116.858.297
2012
2.256.470.318
2013
2.774.596.748
Sumber: data diolah
Tahun

Laba Bersih
Tahun Ini
1.961.185.670
2.116.858.297
2.256.470.318
2.774.596.748
2.895.748.128

Dilihat dari likuiditasnya, KPRI Barakat
Mandiri menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun terdapat penurunan aset lancar yang cukup
signifikan. Hasil ini dapat ditampilkan pada
Tabel 14.
Tabel 14. Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas
Current
Quick
Tahun
Ratio
Ratio
2009
15,14
15,04
2010
26,57
26,32
2011
14,10
13,96
2012
2,47
2,25
2013
1,91
1,74
Sumber: data diolah

Cash
Ratio
0,83
0,93
0,59
0,44
0,33

Current ratio KPRI Barakat Mandiri
pada tahun 2009 menunjukkan hasil yang baik yaitu 15,14%. Angka ini menunjukkan
KPRI Barakat Mandiri berada dalam kondisi
likuid yaitu mampu memenuhi kewajiban
jangka pendeknya. Current ratio pada tahun
2010 juga menunjukkan hasil yang baik yaitu
26,57%. Angka ini menunjukkan bahwa
KPRI Barakat Mandiri mampu memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun
2010 rasio ini menunjukkan kenaikan, ini
disebabkan adanya penurunan hutang lancar
sebesar 42,36%, sedangkan pada aset lancar
mengalami kenaikan hanya sebesar 1,13%
dari tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk
current ratio pada tahun 2011 menunjukkan
angka 14,10 %, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010
namun masih menunjukkan angka yang likuid. Adanya penambahan modal dari pihak ketiga menyebabkan piutang meningkat sebesar
24,33% dari tahun sebelumnya. Current ratio
pada tahun 2012 sebesar 2,47%. Angka ini
mengalami penurunan yang sangat drastis,
namun penurunan ini justru sangat baik karena menggambarkan kondisi koperasi yang

sehat. Hal ini disebabkan penambahan modal
dari pihak ketiga yang dilakukan dengan sistem channelling dengan sistem pembayaran
angsur tidak lagi diakui sebagai hutang/
piutang koperasi, sehingga yang diakui dalam laporan keuangan hanyalah pendapatan
jasanya saja. Penurunan piutang sebsar
86,14% dari tahun sebelumnya menyebabkan
current ratio pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup tajam. Sementara itu,
current ratio pada tahun 2013 yaitu sebesar
1,91%. Angka ini menunjukkan penurunan
dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan
adannya kenaikan dari aset lancar dan juga
hutang lancar, yaitu masing-masing sebesar
26,95% dan 64,19%.
Berdasarkan Permenag KUKM RI
Nomor: 06/Per/M/KUKM/V/2006, current
ratio KPRI Barakat Mandiri dalam kurun
waktu lima tahun terakhir dalam keadaan sehat/likuid karena berada di kisaran > 175%
yang artinya KPRI Barakat Mandiri mampu
memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Current ratio yang terlalu tinggi juga tidak
baik, karena menggambarkan kurang efektifnya pengelolaan aktiva lancar.
Quick ratio KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio yang baik
yaitu sebesar 15,04%. Angka ini menunjukkan bahwa KPRI Barakat Mandiri mampu
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tahun 2010 quick ratio KPRI Barakat Mandiri
juga menunjukkan rasio yang baik yaitu
26,32%. Pada tahun 2010 rasio ini menunjukkan kenaikan sebesar 42,85%. Hal ini disebabkan KPRI Barakat Mandiri pada tahun
2010 mengalami kenaikan aset lancar sebesar
1,13% dan juga kenaikan inventaris sebesar
52,43%. Sementara itu, hutang lancar mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sebesar 73,51%. Penyebab terjadinya penurunan hutang lancar yang cukup signifikan
adalah hutang pada pihak ketiga yang berupa
sistem chanelling tidak lagi dicatat didalam
laporan keuangan, tetapi hanya dicatat pendapatan jasanya saja. Untuk quick ratio pada
tahun 2011 juga menunjukkan angka yang
baik yaitu sebesar 13,96%. Meskipun rasio
ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 47% akan tetapi masih
menunjukkan rasio yang baik. Artinya KPRI
Barakat Mandiri mampu memenuhi kewajib-
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an jangka pendeknya. Sementara itu, pada
tahun 2012 yaitu sebesar 2,25%. Rasio ini
mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 83,88%. Hal ini disebabkan hutang/piutang pada pihak perbankan yang berupa sistem chanelling tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan dengan alasan karena
pihak koperasi hanya sebagai penyalur dana
kepada anggotanya. Jadi yang dicatat pada
laporan keuangan hanyalah pendapatan jasanya saja. Penurunan terjadi pada aset lancar
yaitu pada piutang sebesar 82%. Sementara
itu, untuk tahun 2013 menunjukkan angka
sebesar 1,74% mengalami penurunan sebesar
22,66% dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan Permenag KUKM RI
Nomor. 06/Per/M/KUKM/V/2006, quick ratio KPRI Barakat Mandiri selama kurun waktu lima tahun terakhir termasuk dalam kategori sehat/ likuid karena berada pada kisaran
> 175%, yaitu mampu memenuhi kewajiban
jangka pendeknya.
Cash ratio KPRI Barakat Mandiri pada
tahun 2009 adalah sebesar 0,83. Angka ini
menunjukkan keadaan yang tidak likuid, di
mana setiap Rp 1, kewajiban lancar dijamin
pembayarannya oleh uang kas yang tersedia
sebesar Rp 0,83. Jika dilihat dari kondisi seperti ini maka uang kas yang tersedia dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek
yang harus dibayar tidak mencukupi. Untuk
tahun 2010 cash ratio sebesar 0,93 naik sebesar 12,04% namun masih tetap menujukkan
hasil yang tidak likuid, di mana setiap Rp 1,
kewajiban lancar dijamin pembayarannya
oleh uang kas yang tersedia sebesar Rp 0,93.
Artinya, dilihat dari rasio kasnya KPRI Barakat Mandiri tidak bisa memenuhi kewajiban
jangka pendeknya. Tahun 2011 cash ratio
adalah sebesar 0,59 menurun sebesar 36,55
dari tahun sebelumnya yang juga menunjukkan hasil yang tidak likuid. Tahun 2012 dan
tahun 2013 kembali mengalami penurunan.
Quick ratio tahun 2012 sebesar 0,44 ini
berarti setiap Rp 1, kewajiban lancar dijamin
pembayarannya oleh uang kas yang tersedia
sebesar Rp 0,44, dan sudah jelas tidak likuid
sedangkan tahun 2013 cash ratio adalah sebesar 0,33, dan ini berarti setiap Rp 1, kewajiban lancar dijamin pembayarannya oleh
uang kas yang tersedia sebesar Rp 0,33, menunjukkan hasil yang tidak likuid. Jika dilihat

dari pembahsan diatas maka rata-rata perhitungan quick ratio tahun 2009 – 2013 adalah
sebesar 0,62. Banyaknya nilai piutang anggota yang jatuh tempo yang tidak segera dilakukan penyelesaian menyebabkan jumlah kas
yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kewajiban jangka pendek yang
harus dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa
KPRI Barakat Mandiri dalam kurun waktu
lima tahun terakhir quick ratio berada dalam
kondisi yang tidak likuid karena < 100%. Hal
ini disebabkan karena jumlah kas yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah
kewajiban jangka pendek yang harus dibayar.
Berdasarkan Permenag KUKM RI Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 maka cash
ratio KPRI Barakat Mandiri berada dalam
kondisi sangat tidak sehat.
Analisis rasio laverage pada KPRI
Barakat Mandiri menunjukkan kinerja yang
semakin baik. Hasil perhitungan rasio
laverage dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15. Hasil Perhitungan Rasio Laverage

Tahun Debt to Total Assets
2009
0,92
2010
0,90
2011
0,90
2012
0,41
2013
0,47
Sumber: data diolah

Debt to Total Equity
11,78
8,83
9,33
0,68
0,90

Hasil perhitungan debt to total assets
pada tahun 2009 adalah sebesar 0,92. Artinya
pada tahun 2009 terlihat bahwa jumlah kewajiban berbanding tipis sekali dengan jumlah
aset. Ini menunjukkan kondisi yang tidak
baik, karena selama tahun 2009 KPRI Barakat Mandiri menjalankan usahanya lebih banyak dibiayai oleh hutang. Tahun 2010 debt
to total assets adalah sebesar 0,90. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak banyak mengalami perubahan hanya mengalami penurunan sebesar 0,1. Sama halnya
dengan tahun 2011 nilainya sebesar 0,90.
Tahun 2012 debt to total assets sebesar 0,41
mengalami penurunan sebesar 59% dari tahun sebelumnya. Debt to total assets pada tahun 2013 sebesar 0,47 mengalami kenaikan
sebesar 53% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari kondisi laporan keuangan pada
tahun 2009 – 2011 debt to total assets menunjukkan kondisi yang tidak sehat, di mana
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sebagian besar usaha KPRI Barakat Mandiri
dibayai oleh hutang. Hal ini terjadi karena
kurangnya permodalan yang dimiliki, sehingga dengan terpaksa harus bergantung kepada
pihak ketiga. Pada saat jumlah aset meningkat dari tahun ke tahun, jumlah hutang juga
bertambah. Hal ini yang menyebabkan kondisi keuangan KPRI Barakat Mandiri berada
pada posisi yang tidak sehat. Untuk tahun
2012 dan tahun 2013 debt to total assets
mengalami kondisi yang lebih baik dari tiga
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan perbedaan pencatatan pada laporan keuangan. Tahun 2009 – 2011 pencatatan piutang dan hutang seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, namun sejak tahun 2012 pencatatan
piutang dan hutang hanya dicatat pendapatan
bunganya saja. Akibatnya, pencatatan jumlah
piutang dan jumlah hutang pada pihak ketiga
yaitu pada perbankan dihapuskan karena hutang pada pihak perbankan bukanlah merupakan hutang KPRI Barakat Mandiri, namun
merupakan kewajiban anggota di mana KPRI
Barakat Mandiri hanya sebagai pihak penyalur saja dan hanya mendapatkan jasa dari
transaksi tersebut. Hal ini menyebabkan kondisi debt to total assets tahun 2012 dan 2013
mengalami perubahan yang lebih baik, namun tetap harus diwaspadai karena mayoritas
aktivitas koperasi lebih banyak dibiayai oleh
hutang.
Berdasarkan Permenag KUKM RI Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2008 debt to total
assets KPRI Barakat Mandiri dalam kurun
waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2009 –
2013 berada dalam kondisi yang beresiko
karena melebihi dari 40%. Artinya, KPRI selama periode tersebut aktivitas pendanaan
Barakat Mandiri lebih banyak dibiayai oleh
hutang.
Debt to total equity KPRI Barakat
Mandiri pada tahun 2009 sebesar 11,78
(1178%). Hal ini menunjukkan kondisi yang
sangat beresiko, di mana jumlah hutang jauh
lebih banyak ketimbang jumlah modal sendiri. Kondisi ini disebabkan modal sendiri sangat terbatas, sedangkan untuk terus menjalankan usahanya diperlukan modal yang lebih besar sehingga KPRI Barakat Mandiri
meminjam modal kepada pihak perbankan,
sehingga jumlah hutang pun bertambah besar
dibandingkan jumlah modal sendiri yang di-

miliki. Tahun 2010 debt to total equity sebesar 8,83 (883%). Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan tahun 2009 yang menunjukkan
kondisi yang sangat beresiko. Untuk tahun
2011 debt to total equity sebesar 9,33
(933%). Hal tidak berbeda dengan tahun sebelumnya kondisi pada tahun 2011 juga sama
beresiko. Tahun 2012 debt to total equity sebesar 0,68 (68%). Hal ini menujukkan hasil
yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2013 nilainya sebesar 0,47
(47%). Kondisi debt to total equity pada tahun 2012 ini merupakan kondisi terbaik di
mana ada kenaikan modal sendiri dari tahun
sebelumnya yaitu sebesar 120%. Namun, terjadinya kondisi pada laporan keuangan yang
beresiko jika dinilai dari hasil perhitungan
yang ditunjukkan pada tahun 2009 – 2011 itu
disebabkan pecatatan hutang pada laporan
keuangan dicatat seluruhnya. Padahal seharusnya pencatatan hutang pada pihak ketiga
dalam hal ini perbankan seharusnya tidak dicantumkan karena KPRI Barakat Mandiri bukan sebagai debitur tetapi hanya sebagai pihak penyalur saja. Oleh karena itu, pada tahun 2012 pencatatan hutang pada bank di laporan keuangan dihapuskan, yang dicatat hanyalah pendapatan jasanya saja.
Pada kondisi sebenarnya debt to total
equity tahun 2009 – 2013 mengalami kondisi
yang seamkin baik. Namun berdasarkan
Permenag KUKM RI Nomor: 06/Per/M.
KUKM/V/2006 debt to total equity KPRI
Barakat Mandiri berada dalam kondisi yang
sangat beresiko karena melebihi dari 70%.,
kecuali tahun 2012 sebesar 68%. Hal ini menunjukkan KPRI Barakat Mandiri selama periode tersebut aktivitas pendanaannya lebih
banyak dibiayai oleh hutang daripada ekuitas
yang dimilikinya.
Tabel 16. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Rasio Aktivitas
Total Assets Turn Working Capital Turn
0,11
0,11
0,12
0,12
0,10
0,10
0,62
1,16
0,49
1,19

Sumber: data diolah
Perhitungan total assets turnover tahun
2009 sebesar 0,11 (11%). Hal ini menunjuk-
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kan bahwa kemampuan dana yang tertanam
dalam total aktiva untuk mendapatkan penghasilan sebesar 11%. Atau dengan kata lain,
setiap Rp 1 aktiva tetap dapat menghasilkan
penjualan sebesar 0,11. Hal ini menunjukkan
perusaahan belum mampu memaksimalkan
aktiva yang dimilikinya dengan baik. Untuk
tahun 2010 total assets turnover sebesar 0,12
(12%). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dana yang tertanam dalam total aktiva
untuk mendapatkan penghasilan sebesar
11%. Dilihat dari hasil tersebut nilai tersebut
mengalami kenaikan sebesar 9% dari tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya
penambahan aset dan juga total penjualan pada tahun 2010. Untuk tahun 2011 nilainya
sebesar 0,10. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam total aktiva untuk mendapatkan penghasilan sebesar
10%. Total asstes turnover pada tahun 2012
sebesar 0,62 (62%). Kondisi ini lebih baik
karena mangalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 52%. Hal ini disebebabkan adanya penurunan total aset. Pencatatan piutang bank yang dihapuskan menyebabkan kenaikan total assets turnover pada
tahun 2012. Untuk tahun 2013 total assets
turnover sebesar 0,49 (49%). Hal ini menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam total aktiva untuk mendapatkan penghasilan sebesar 49%. Dilihat dari rasio rata-rata
lima tahun kondisi paling baik dialami pada
tahun 2012 yakni sebesar 0,62. Berdasarkan
rata-rata industri maka total asets turnover
tahun 2009 – 2013 dalam keadaan tidak sehat.
Working capital turnover tahun 2009
adalah sebesar 0,11 (11%). Hal ini menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam modal kerja untuk mendapatkan laba
bersih adalah sebesar 11%. Working capital
turnover tahun 2010 mempunyai rasio sebesar 0,12 (12%). Hal ini menujukkan bahwa
kemampuan dana yang tertanam dalam modal kerja untuk mendaptkan laba bersih adalah sebesar 12%. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan aset sebesar 1,58% dari tahun sebelumnya, aktiva lancar mengalami kenaikan
sebesar 1,13% dan hutang lancar mengalami
penurunan sebesar 42,4%, sedangkan pendapatan naik sebesar 7,93% dari tahun sebelumnya. Perubahan persentase dari pendapat-

an dengan modal kerja bahwa pendapatan
lebih besar sehingga rasio ini naik menjadi
0,12 (12%). Working capital turnover pada
tahun 2011 sebesar 0,10 (10%). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dana yang tertanam dalam modal kerja untuk mendaptkan
laba bersih adalah sebesar 10%. Pada tahun
2011 terjadi kenaikan aset sebesar 25,38%
yang disebabkan kenaikan laba bersih sebesar 7,77%% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 aktiva lancar perusahaan naik sebesar 25,32% dan hutang lancar mengalami
kenaikan sebesar 136,3%, sedangkan pendapatan naik sebesar 6,59% dari tahun sebelumnya. Perubahan persentase dari pendapatan dengan modal kerja bahwa pendapatan
lebih kecil sehingga rasio ini turun menjadi
sebesar 0,10 atau sebesar 10%. Working
capital turnover KPRI Barakat Mandiri pada
tahun 2012 mempunyai rasio sebesar 1,16
atau sebesar 116%. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan dana yang tertanam dalam modal kerja untuk mendaptkan laba bersih adalah sebesar 116%. Pada tahun 2012
KPRI Barakat Mandiri mengalami penuruan
aset sebesar 80,19% dikarenakan pencatatan
piutang bank yang dihapuskan, sehingga
jumlah aktiva lancar pun menurun sebesar
82%, sedangkan pendapatan naik sebesar
22,96% dan modal kerja mengalami penurunan sebesar 88,42% dari tahun sebelumnya
akibat dari pencatatan piutang bank yang
dihapuskan. Perubahan persentase dari pendapatan dengan modal kerja bahwa pendapatan lebih besar sehingga rasio ini naik menjadi sebesar 1,16 atau sebesar 116%. Pada tahun 2013 working capital turnover KPRI
Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar
1,19 atau sebesar 119%. Ini menunjukkan
bahwa kemampuan dana yang tertanam dalam modal kerja untuk mendaptkan laba bersih adalah sebesar 119%. KPRI Barakat
Mandiri pada tahun 2013 mengalami kenaikan aset sebesar 30,88% akibat dari kenaikan
pendapatan sebesar 4,36% dan laba bersih
naik sebesar 3,15% dari tahun 2011. Aset
lancar naik sebesar 26,95% dan hutang lancar
mengalami kenaikan sebesar 64,19% sedangkan modal kerja mengalami penurunan sebesar 9,69% dari tahun sebelumnya. Perubahan
persentase dari pendapatan dengan modal
kerja bahwa pendapatan lebih besar sehingga
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rasio ini menjadi naik menjadi 1,19 atau sebesar 119%. Jika dilihat dari analisis di atas,
rata-rata working capital turnover KPRI Barakat Mandiri dalam kurun waktu lima. tahun
terakhir dalam kondisi tidak sehat.
Analisa rasio profitabilitas KPRI Barakat Mandiri jika dilihat dari hasil penelitian
diatas dari tahun ketahun menunjukkan hasil
yang profit. Untuk lebih jelasnya berikut
uraian hasil penelitian analisa rasio profitabilitas KPRI Barakat Mandiri dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2013.

mampu menghasilkan laba kotor sebesar
0,58. Tidak terjadi perubahan kondisi dari
tahun sebelumnya yaitu memiliki rasio yang
sama, ini menunjukkan KPRI Barakat Mandiri belum mampu meningkatkan pengelelolaan usahanya dengan baik. Untuk tahun
2013 gross profit margin KPRI Barakat
mempunyai rasio sebesar 0,50 atau sebesar
50%, mengalami penurunan sebesar 13,79%
dari tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa
kemampuan koperasi dalam menghasilkan
laba kotor dari penjualan adalah sebesar
50%, atau dengan kata lain setiap Rp 1 penTabel 17. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas
jualan mampu menghasilkan laba kotor sebeSu
sar 0,50. Penurunan ini disebabkan
Tahun
GM
NPM
ROI
ROE
mb
2009
0,48
0,20
0,02
0,29
adanya penurunan pendapatan pada
2010
0,58
0,22
0,02
0,26
er:
usaha tambang dan rekananyaitu sebesar
2011
0,58
0,23
0,02
0,23
dat
56,32% dari tahun sebelumnya.
2012
0,50
0,20
0,12
0,21
a
Meskipun pada unit-unit usaha lainnya
2013
0,53
0,19
0,09
0,18
diol
mengalami kenaikan, namun kenaikah
annya tidak terlalu signifikan. Pada tahun
2013 gross profit margin KPRI Barakat
Gross profit margin KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,53 atau
Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio sebesar 53%. Ini berarti bahwa kemampuan
sebesar 0,48 atau sebesar 48%. Ini menun- koperasi dalam menghasilkan laba kotor dari
jukkan bahwa kemampuan koperasi dalam penjualan adalah sebesar 53%, atau dengan
menghasilkan laba kotor dari penjualan ada- kata lain setiap Rp 1 penjualan mampu
lah sebesar 48%, atau dengan kata lain setiap menghasilkan laba kotor sebesar 0,53. DibanRp 1 penjualan mampu menghasilkan laba dingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013
kotor sebesar 0,48.Untuk tahun 2010 gross ini mengalami kenaikan hanya sebesar 6%.
profit margin KPRI Barakat Mandiri mempu- Kondisi seperti ini disebabkan oleh kenaikan
nyai rasio sebesar 0,58 atau sebesar 58%, harga bbm yang berpengaruh pada hasil promengalami kenaikan sebesar 20,8% dari ta- duksi tambang galian C, sehingga penurunan
hun sebelumnya. Ini berarti bahwa kemam- kinerja pada unit tambang menyebabkan total
puan koperasi dalam menghasilkan laba ko- penjualan KPRI Barakat Mandiri tidak mengtor dari penjualan adalah sebesar 58%, atau alami perubahan yang lebih baik. Rata-rata
dengan kata lain setiap Rp 1 penjualan mam- perhitungan rasio gross profit margin KPRI
pu menghasilkan laba kotor sebesar 0,58. Barakat Mandiri selama kurun waktu lima
Kenaikan gross profit margin sebesar 7,94% tahun ini adalah sebesar 0,53 (53%). Ini berdari tahun sebelumnya ini dikarenanakan arti KPRI Barakat Mandiri selama kurun
adanya kenaikan pada pendapatan jasa dari waktu 2009 sampai dengan tahun 2013 berpembiayaan kepada anggota melalui pinjam- ada dalam kondisi profit.
an bank. Selain itu, koperasi juga mampu
Net profit margin KPRI Barakat Manmemanajemen biaya dengan baik. Meskipun diri pada tahun 2009 mempunyai rasio
terjadi peningkatan pada penjualan namun sebesar 0,20 (20%). Ini berarti bahwa ketingkat biaya relatif bisa dikendalikan. Pada mampuan koperasi dalam menghasilkan laba
tahun 2011 gross profit margin KPRI Bara- bersih dari penjualan adalah sebesar 20%,
kat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,58 atau dengan kata lain setiap Rp 1,- penjualan
atau sebesar 58%. Ini berarti bahwa kemam- mampu menghasilkan laba bersih setelah
puan koperasi dalam menghasilkan laba ko- pajak sebesar 0,20. Pada tahun 2010 net
tor dari penjualan adalah sebesar 58%, atau profit margin KPRI Barakat Mandiri sebesar
dengan kata lain setiap Rp 1 penjualan 0,22 atau sebesar 22%, mengalami kenaikan
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sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan sebesar 7,93% dari tahun sebelumnya ini adalah konstribusi dari pendapatan galian C dari unit tambang. Meskipun
pendapatan yang dihsilkan naik namun biaya/
beban usaha juga mengalami kenaikan yaitu
sebesar 36,81% dari tahun sebelumnya. Di
antara komponen biaya yang paling signifikan kenaikannya yaitu biaya gaji, mengalami
kenaikan sebesar 32,74% dari tahun sebelumnya, sehingga net profit margin KPRI
Barakat Mandiri pada tahun 2010 tidak
mengalami kenaikan yang berarti. Adanya
penambahan subkon/ pihak ketiga yang ikut
bekerjasama dalam memproduksi galian C
dilapangan menyebabkan bertambahnya
penghasilan fee/bagi hasil produksi kepada
koperasi sehingga mampu menaikkan laba
bersih setelah pajak sebesar 20,6% dari tahun
sebelumnya. Untuk tahun 2011 net profit
margin KPRI Barakat Mandiri mempunyai
rasio sebesar 0,23 (23%). Ini berarti bahwa
kemampuan koperasi dalam menghasilkan
laba bersih dari penjualan adalah sebesar
23%, atau dengan kata lain setiap Rp 1 penjualan mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 0,23. Jika dilihat dari tahun
sebelumnya net profit margin KPRI Barakat
Mandiri relatif stabil hanya mengalami kenaikan sebesar 4,5%. KPRI Barakat Mandiri
pada tahun 2011 mengalami kenaikan pendapatan sebesar 6,6%, namun beban operasional juga mengalami kenaikan sebesar 7% dari tahun 2010, sedangkan laba bersih setelah
pajak mengalami kenaikan sebesar 7,7% dari
tahun sebelumnya. Perubahan persentasi laba
bersih dengan penjualan ternyata bahwa persentasi perubahan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan persentasi laba bersih
sehingga rasio ini pada tahun 2011 naik menjadi 23%. Pada tahun 2012 net profit margin
KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio
sebesar 0,20 atau sebesar 20%. Ini berarti
bahwa kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan adalah sebesar 20%, atau dengan kata lain setiap Rp 1
penjualan mampu menghasilkan laba bersih
setelah pajak sebesar 0,20. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 13,04% dari tahun
sebelumnya. KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2012 mengalami kenaikan pendapatan
sebesar 22,96%, beban operasional meng-

alami kenaikan sebesar 8,32%, kenaikan beban ini paling banyak yaitu pada beban gaji
sedangkan laba bersih mengalami kenaikan
sebesar 6,98%. Perubahan persentasi pendapatan lebih besar daripada laba bersih sehingga rasio ini pada tahun 2012 turun menjadi
20%. Pada tahun 2013net profit margin
KPRI Barakat Mandiri sebesar 0,19 (19%).
Ini berarti bahwa kemampuan koperasi dalam
menghasilkan laba bersih dari penjualan adalah sebesar 19%, atau dengan kata lain setiap
Rp 1 penjualan mampu menghasilkan laba
bersih setelah pajak sebesar 0,19. KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2013 mengalami
kenaikan pendapatan sebesar 4,36% sedangkan biaya mengalami kenaikan sebesar
12,47%. Kenaikan biaya terbesar adalah pada
biaya penyusutan yaitu sebesar 61,39% terjadi karena penambahan jumlah aset yaitu
berupa gedung. Berdasarkan Permenag
KUKM RI Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006
net profit margin KPRI Barakat Mandiri
dalam kurun waktu 2009 sampai dengan
2013 berada dalam kondisi profit karena
melebihi 15%.
Return on invesment KPRI Barakat
Mandiri tahun 2009 mempunyai rasio sebesar
0,02 (2%). Ini berarti bahwa kemampuan
koperasi dalam menghasilkan laba bersih dari
aset adalah sebesar 2%, atau dengan kata lain
setiap Rp 1 aset mampu menghasilkan laba
bersih setelah pajak sebesar 0,02. Pada tahun
2010 return on investment KPRI Barakat
Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,02 atau
sebesar 2%. Ini berarti bahwa kemampuan
koperasi dalam menghasilkan laba bersih dari
aset adalah sebesar 2%, atau dengan kata lain
setiap Rp 1,- aset mampu menghasilkan laba
bersih setelah pajak sebesar 0,02. Kondisi
seperti ini terjadi karena banyaknya jumlah
piutang, sehingga perputaran modal jadi
lambat. KPRI Barakat Mandiri pada tahun
2010 mengalami kenaikan pada jumlah pendapatan sebesar 7,93% dari tahun sebelumnya, akibat dari kenaikan produksi tambang
galian C sebesar 67,8%. Namun kenaikan
pendapatan ini juga diimbangi dengan kenaikan beban-beban usaha yaitu sebesar
36,81% dari tahun sebelumnya dan menaikkan laba bersih sebesar 20,6% dari tahun
2009. Dengan adanya aktivitas yang terjadi
pada KPRI Barakat Mandiri ini maka total
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aktiva dapat bertambah maupun menurun
baik pada hutang piutang, investasi, dan juga
pemasukan atau penurunan modal. Adapun
perubahan/ kenaikan persentasi aktiva pada
tahun 2010 ini dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 1,58%, kenaikan yang paling signifikan pada aktiva yaitu kenaikan pada piutang
sebesar 2,74% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari kondisi ini, maka pada tahun 2010
KPRI Barakat Mandiri mengalami kondisi
yang kurang baik dapat terlihat dari besarnya
jumlah piutang yang beredar, sehingga kemampuan KPRI Barakat Mandiri dalam
menghasilkan laba bersih melalui aktiva kurang baik. Return on investment KPRI
Barakat Mandiri pada tahun 2011 mempunyai rasio sebesar 0,02. Ini berarti bahwa kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba
bersih dari aset adalah sebesar 2%, atau dengan kata lain setiap Rp 1 aset mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar
0,02. KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2011
mengalami kenaikan jumlah pendapatan bersih sebesar 7,78%. Kenaikan pendapatan paling signifikan yaitu diperoleh dari unit simpan pinjam yaitu dari bagi hasil bank sebesar
8,56%, sedangkan unit tambang yang pada
tahun sebelumnya mengalami kenaikan pendapatan justru pada tahun 2011 ini mengalami penurunan sebesar 23,06% dari tahun
sebelumnya. Penyebabnya adalah menurunnya produksi galian C karena harga BBM
naik. Sementara itu, beban-beban usaha juga
mengalami kenaikan sebesar 7% dari tahun
sebelumnya. Kenaikan beban usaha paling
signifikan yaitu pada beban gaji yaitu sebesar
67,1% dikarenakan adanya penambahan jumlah karyawan serta penyesuaian dengan tarif
UMR. Dengan adanya aktivitas yang terjadi
pada KPRI Barakat Mandiri ini maka total
aktiva dapat bertambah maupun menurun baik pada hutang piutang, investasi, dan juga
pemasukan atau penurunan modal. Adapun
perubahan kenaikan persentasi aktiva pada
tahun 2011 ini dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 25,38%. Perubahan persentase dari
laba bersih dengan total aktiva ternyata perubahan laba bersih lebih kecil sehingga rasio
ini turun menjadi 0,023 atau 2,3%. Return on
investment KPRI Barakat Mandiri pada tahun
2012 mempunyai rasio sebesar 0,12. Ini berarti bahwa kemampuan koperasi dalam

menghasilkan laba bersih dari aset adalah
sebesar 12%, atau dengan kata lain setiap Rp
1 aset mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 0,12. Pada tahun 2012
KPRI Barakat Mandiri mengalami kenaikan
pendapatan akibat dari semakin naiknya pendapatan bagi hasil bank yaitu sebesar
20,48%, namun jumlah piutang menurun sebesar 86,15% karena pencatatan piutang pada
bank dihapuskan. Beban usaha mengalami
kenaikan yaitu pada beban gaji sebesar
11,25% dari tahun 2011. Namun turunnya
jumlah piutang berakibat kepada turunnya
jumlah aktiva sebesar 80,19%. Kondisi ini
tidak mempengaruhi kepada kondisi keuangan KPRI Barakat Mandiri karena penurunan
ini dikarenakan adanya sistem pencatatan
yang diubah. Yaitu pencatatn hutang pada
Bank dihapuskan, sehingga jumlah piutang
juga menurun, karena pada dasarnya KPRI
Barakat Mandiri hanya sebagai pihak penyalur saja sehingga yang dicatat didalam laporan keuangan hanyalah pendapatan/ bagi hasilnya saja. Terlihat bahwa KPRI Barakat
Mandiri pada tahun 2012 mengalami kenaikan pendapatan. Laba bersih juga naik sebesar
8,32% dari tahun sebelumnya. Dengan adanya aktivitas yang terjadi pada KPRI Barakat
Mandiri ini maka total aktiva dapat bertambah maupun menurun baik pada hutang piutang, investasi, dan juga pemasukan atau
penurunan modal. Kenaikan paling signifikan
yaitu pada total aset adanya penambahan
gedung. Aktiva tetap naik sebesar 124%. Namun, dikarenakan penghapusan pencatatan
piutang menyebabkan aktiva menurun sebesar 80,19%. Perubahan persentasi dari laba
bersih dengan total aktiva yaitu ternyata laba
bersih lebih besar sehingga rasio ini naik
menjadi 0,12 (12%). Pada tahun 2013 return
on investment KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,09. Ini berarti bahwa
kemampuan koperasi dalam menghasilkan
laba bersih dari aset adalah sebesar 9%, atau
dengan kata lain setiap Rp 1 aset mampu
menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 0,09. KPRI Barakat Mandiri pada tahun
2013 mengalami kenaikan laba bersih akibat
naiknya pendapatan bagi hasil bank sebesar
50,39%. Beban usaha naik sebesar 12,47%
akibat penambahan investasi berupa gedung
pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2013
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beban penyusutan mengalami kenaikan yang
cukup signifikan yaitu sebesar 61,39% dari
tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan
naiknya jumlah aset yaitu sebesar 30,88%
sedangkan laba bersih mengalami kenaikan
sebesar 3,15%. Perubahan persentasi dari
laba bersih dengan total aktiva yaitu ternyata
laba bersih lebih kecil sehingga rasio ini pada
tahun 2013 turun menjadi 0,09 (9%).
Berdasarkan Permenag KUKM RI Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 maka return
on investment KPRI Barakat Mandiri pada
tahun 2009 – 2011 berada dalam kondisi
yang kurang sehat karena menghasilkan <
9%, sedangkan tahun 2012 berada dalam
kondisi sehat karena menghasilkan > 10%
dan pada tahun 2013 cukup sehat karena
kurang dari atau sama dengan 9%. Namun
secara keseluruhan return on investment
dapat dikatakan profit.
Return on equity KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio sebesar
0,29 (29%). Ini berarti bahwa kemampuan
koperasi dalam menghasilkan laba bersih dari
modal sendiri adalah sebesar 29%. Dengan
kata lain setiap Rp 1 aset mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 0,29.
Pada tahun 2010 return on equity KPRI
Barakat Mandiri adalah sebesar 0,26 (26%).
Ini berarti bahwa kemampuan koperasi dalam
menghasilkan laba bersih dari modal sendiri
adalah sebesar 26%. Dengan kata lain setiap
Rp 1 modal sendiri mampu menghasilkan
laba bersih setelah pajak sebesar 0,26. Pada
tahun 2010 KPRI Barakat Mandiri mengalami adanya kenaikan pendapatan sebesar
7,93% karena naiknya pendapatan bagi hasil
bank yaitu sebesar 24,75% dan kenaikan produksi tambang sebesar 67,80% dari tahun sebelumnya. Namun kenaikan pendapatan ini
diimbangi dengan kenaikan beban usaha sebesar 36,8%. Naiknya pendapatan berpengaruh terhadap kenaikan laba bersih sebesar
20,59% dan juga kenaikan ekuitas yaitu sebesar 31,9% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari perubahan persentasi ini bahwa ternyata kenaikan laba bersih lebih kecil dari
ekuitas sehingga rasio ini pada tahun 2010
menurun menjadi 0,26 (26%). Meskipun menurun, namun return on equity KPRI Barakat
Mandiri pada tahun 2010 masih dapat dikatakan baik. Tahun 2011 return on equity

KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,23 (23%). Ini berarti bahwa kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri adalah sebesar 23%,
atau dengan kata lain setiap Rp 1 modal sendiri mampu menghasilkan laba bersih setelah
pajak sebesar 0,23. KPRI Barakat Mandiri
pada tahun 2011 mengalami kenaikan pendapatan sebesar 6,59% akibat dari naiknya pendapatan bagi hasil bank yaitu sebesar 8,56%.
Sementara itu, beban usaha mengalami kenaikan sebesar 6,98% dari tahun sebelumnya.
Naiknya pendapatan berpengaruh terhadap
kenaikan laba bersih yaitu sebesar 7,78%, sedangkan ekuitas naik sebesar 19,4%. Jika dilihat dari perubahan persentase ini, bahwa
ternyata kenaikan laba bersih lebih kecil sehingga rasio ini pada tahun 2011 menurun
menjadi 0,23 (23%). Meskipun menurun, namun masih dapat dikatakan dalam kondisi
yang baik. Pada tahun 2012 return on equity
KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio
sebesar 0,21 (21%). Ini berarti bahwa kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba
bersih dari modal sendiri adalah sebesar
21%. Dengan kata lain setiap Rp 1 modal
sendiri mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 0,21. KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2012 mengalami kenaikan
pendapatan sebesar 22,96% akibat dari kenaikan bagi hasil bank yaitu sebesar 20,48%
dari tahun sebelumnya. Beban usaha naik sebesar 8,32%. Naiknya pendapatan berpengaruh kepada kenaikan laba bersih yaitu sebesar 6.98% dari tahun sebelumnya, sedangkan
jumlah ekuitas naik sebesar 21,37%. Jika
dilihat dari perubahan persentasi dari aktivitas koperasi pada tahun 2012 ini, ternyata
bahwa persentase laba bersih lebih kecil sehingga return on equity KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar 0,21 atau sebesar 21%. Meskipun demikian, return on equity KPRI Barakat Mandiri
pada tahun 2012 masih dapat dikatakan dalam kondisi yang baik. Pada tahun 2013 return on equity KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,18 (18%). Ini berarti
bahwa kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri adalah
sebesar 18%, atau dengan kata lain setiap Rp
1 modal sendiri mampu menghasilkan laba
bersih setelah pajak sebesar 0,18. KPRI
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Barakat Mandiri pada tahun 2013 mengalami
kenaikan pendapatan sebesar 4,36% akibat
dari kenaikan bagi hasil bank yaitu sebesar
22,26% dari tahun sebelumnya. Beban usaha
mengalami kenaikan sebesar 12,47% diakibatkan penambahan jumlah aset pada tahun
sebelumnya sehingga beban penyusutan
mengalami kenaikan sebesar 61,39%. Meskipun beban penyusutan mengalami kenaikan
yang cukup signifikan, namun ada beberapa
komponen beban usaha yang mengalami penurunan dan juga ada yang tetap/tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kenaikan pendapatan berpengaruh terhadap kenaikan laba bersih yang dihasilkan kperasi yaitu
sebesar 3,15%, sedangkan ekuitas naik sebesar 15,71% dari tahun sebelumnya. Dilihat
dari perubahan persentase laba bersih dengan
ekuitas, ternyata laba bersih lebih kecil sehingga return on equity pada tahun 2013
menurun menjadi sebesar 0,18 atau 18%.
Berdasarkan Permenag KUKM RI Nomor:
20/Per/M.KUKM/XI/2008 maka return on
equity KPRI Barakat Mandiri pada tahun
2009 sampai dengan 2012 mencapai kondisi
yang sehat karena > 21%, sedangkan tahun
2013 berada dalam kondisi cukup sehat
karena < 20%. Namun secara keseluruhan
return on equity KPRI Barakat Mandiri
selama periode 2009 sampai dengan 2013
dikatakan profit.
Analisa rasio pertumbuhan KPRI
Barakat Mandiri dalam kurun waktu lima
tahun terakhir yaitu tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013 dalam kondisi yang baik.
Berikut untuk lebih jelasnya.
Tabel 18. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas
Tahun
Rasio Kenaikan Rasio Kenaikan
Penjualan
Laba Bersih
2009
0,37
0,21
2010
0,08*
0,20
2011
0,06*
0,07
2012
0,23
0,07
2013
0,04*
0,03

*adanya perpindahan lokasi sehingga rasio
turun
KPRI Barakat Mandiri pada tahun
2009 mempunyai rasio kenaikan penjualan
sebesar 0,37 atau sebesar 37%. Pada tahun
2010 KPRI Barakat Mandiri mempunyai
rasio kenaikan penjualan sebesar 0,08 (8%).

Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010
KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio pertumbuhan sebesar 8% dari total penjualan.
Pada tahun 2011 rasio kenaikan penjualan
KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,06 atau seebsar 6%. Pada tahun 2012
rasio kenaikan penjualan KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebsar 0,23 atau 23%.
Pada tahun 2013 rasio kenaikan penjualan
KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,04 (4%). Jika dilihat perkembangan
penjualan dalam kurun waktu lima tahun
terakhir KPRI Barakat Mandiri mengalami
keadaan yang paling baik yaitu pada tahun
2012 disebabkan adanya penambahan usaha.
Namun, pada tahun 2013 mengalami penurunan rasio penjualan disebabkan karena perpindahan lokasi tempat usaha, sehingga
mempengaruhi terhadap aktivitas penjualan
di koperasi.
KPRI Barakat Mandiri pada tahun
2009 mempunyai rasio kenaikan laba bersih
yaitu sebesar 0,21 (21%). Pada tahun 2010
KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio kenaikan laba bersih seebsar 0,20 atau sebesar
20%. Pada tahun 2011 KPRI Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar 0,07 (7%.). Pada
tahun 2012rasio kenaikan laba bersih KPRI
Barakat Mandiri mempunyai rasio sebesar
0,07 (7%). Pada tahun 2013 KPRI Barakat
Mandiri mempunyai rasio kenaikan laba bersih sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Laba bersih
KPRI Barakat Mandiri selalu bertambah setiap tahunnya, ini menunjukkan kondisi yang
baik bagi sebuah badan usaha. Namun, kontrol terhadap beban-benban usaha perlu dilakukan, mengingat semakin bertambahnya laba biasanya kenaikan terhadap beban juga
ikut meningkat.
Dari hasil analisis di atas, dapat diketahui adanya perubahan-perubahan yang terjadi
pada KPRI Barakat Mandiri baik berupa kenaikan maupun penurunan pada kinerja keuangan koperasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Current ratio KPRI Barakat Mandiri
menunjukkan hasil pada tahun 2009 sebesar
15,14, tahun 2010 sebesar 26,57, tahun 2011
sebesar 14,10, tahun 2012 sebesar 2,47 dan
tahun 2013 sebesar 1,91. Ini menunjukkan
hasil yang likuid, tetapi seharusnya KPRI
Barakat Mandiri mampu mempertahankan
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tingkat likuiditasnya melalui current ratio
sebesar maksimal 2. Semakin tingginya nilai
current ratio semakin baik, namun disisi lain
banyaknya dana yang tersedia juga tidak baik
karena dana tersebut tidak berputar, sehingga
dapat mempengaruhi kinerja koperasi dalam
mememperoleh laba yang maksimal.KPRI
Barakat Mandiri sebaiknya tidak menumpuk
persediaan terlalu banyak bisa dilakukan
dengan cara meningkatkan promosi penjualan sehingga penjualan dapat meningkat dan
mengurangi persediaan yang ada.
Quick ratio KPRI Barakat Mandiri
pada tahun 2009 mempunyai rasio sebesar
15,04, tahun 2010 sebesar 26,32, tahun 2011
sebesar 13,96, tahun 2012 sebesar 2,25 dan
tahun 2013 sebesar 1,74. Ini menunjukkan
hasil yang likuid, tetapi seharusnya KPRI
Barakat Mandiri mampu mempertahankan
tingkat likuiditasnya maksimal sebesar 1,5.
Kedepannya KPRI Barakat Mandiri harus
harus lebih efektif dalam pengelolaan piutang, harus memperhitungkan setiap piutang
yang akan jatuh tempo dan menindak lanjuti
dengan segera atas piutang yang sudah jatuh
tempo. Tingginya nilai piutang mengakibatkan kinerja koperasi kurang baik.
Cash ratio KPRI Barakat Mandiri pada
tahun 2009 mempunyai rasio sebesar 0,83,
tahun 2010 sebesar 0,93, tahun 2011 sebesar
0,59, tahun 2012 sebesar 0,33 dan tahun
2013 sebesar 0,62. Ini menunjukkan hasil
yang tidak likuid, karena untuk hasil yang
likuid KPRI Barakat Mandiri harus mampu
mendapatkan dan menjaga nilai cash ratio
minimal sebesar 1. Salah satunya yaitu
dengan cara mengurangi jumlah persediaan
yang ada dengan meningkatkan penjualan
dan juga lebih cermat dalam pengelolaan piutang seperti memperhitungkan pencairan piutang yang tepat waktu.
Debt to total assets KPRI Barakat
Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio
sebesar 0,92, tahun 2010 sebesar 0,90, tahun
2011 sebesar 0,90, tahun 2012 sebesar 0,41
dan tahun 2013 sebesar 0,47. Jika dilihat dari
hasil tersebut, dari tahun ke tahun debt to total assets KPRI Barakat Mandiri menunjukkan hasil yang semakin membaik. Namun
KPRI Barakat Mandiri juga harus mampu
meningkatkan dan mempertahankan kondisi
debt to total assets agar menjadi lebih baik

lagi dengan mengoptimalkan penggunaan aktiva.
Debt to total equity KPRI Barakat
Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio
sebesar 11,78, tahun 2010 sebesar 8,83, tahun 2011 sebesar 9,33, tahun 2012 sebesar
0,68 dan tahun 2013 sebesar 0,47. Jika dilihat
dari perkembangan lima tahun terakhir rasio
ini semakin membaik. Diharapkan KPRI Barakat Mandiri dapat mempertahankan debt to
total equity dan memperbaiki proporsi hutang
dan ekuitas. Hal ini dapat dilakukan dengan
cara menaikkkan jumlah simpanan anggota
baik simpanan pokok dan juga simpanan
wajib serta jenis-jenis simpanan yang lainnya
untuk meningkatkan ekuitas perusahaan
untuk membiayai kegiatan operasi koperasi
tanpa melakukan pinjaman.
Total assets turnover KPRI Barakat
Mandiri tahun 2009 – 2013 dalam kondisi
yang tidak sehat. Perpindahan lokasi kantor
membuat konsumen/anggota kurang berminat untuk melakukan transaksi dikoperasi sehingga berakibat kepada pangsa pasar yang
menurun. KPRI Barakat Mandiri setidaknya
harus gencar melakukan promosi agar penjualan meningkat sehingga dapat mengurangi
nilai persediaan yang ada.
Working capital turnover KPRI Barakat Mandiri tahun 2009 – 2013 berada dalam
kondisi yang tidak sehat. Jumlah persediaan
yang banyak sehingga uang yang beredar
relatif kecil untuk diputar kembali sehingga
KPRI Barakat Mandiri harus mampu mengelola perputaran persediaan dengan lebih
baik, dan juga penanganan terhadap piutang
yang jatuh tempo harus segera diatasi agar
modal kerja tidak terganggu.
Gross profit margin KPRI Barakat
Mandiri tahun 2009 – 2013 menunjukkan hasil yang baik dalam pengelolaan profitabilitas
koperasi, artinya kPRI Barakat Mandiri
mempunyai kemampuan yang baik dalam
menghasilkan laba dan harus bisa dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Peningkatan promosi produk dengan menggunakan
brosur perlu dilakukan.
Net profit margin KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio sebesar 0,20 atau 20%, tahun 2010 sebesar 0,22
atau 22%, tahun 2011 sebesar 0,23 atau 23%,
tahun 2012 sebesar 0,20 atau 20% dan tahun
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2013 sebesar 0,19 atau 19%. Net profit margin KPRI Barakat Mandirimenunjukkan hasil
yang baik dalam pengelolaan profitabilitas
koperasi, dan harus bisa ditingkatkan untuk
tahun-tahun berikutnya dengan cara meningkatkan promosi penjualan serta pengelolaan
modal kerja yang lebih baik sehingga perputaran modal menjadi lebih efektif guna
meningkatkan pendapatan.
Return on Investment KPRI Barakat
Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio
sebesar 0,02 atau 2%, tahun 2010 sebesar
0,02 atau 2%, tahun 2011 sebesar 0,02 atau
2%, tahun 2012 sebesar 0,12 atau 12% dan
pada tahun 2013 sebesar 0,09 atau 9%. Hal
ini menunjukkan bahwa return on investment
pada KPRI Barakat Mandiri adalah baik
dalam pengelolaan profitabilitas koperasi
namun harus dapat ditingkatkan untuk tahuntahun berikutnya dengan cara pengelolaan
sumber-sumber investasi yang lebih efektif
sehingga dapat meningkatkan laba koperasi.
Return on equity KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2009 mempunyai rasio sebesar
0,29 atau 29%, tahun 2010 sebesar 0,26 atau
26%, tahun 2011 sebesar 0,23 atau 23%,
tahun 2012 sebesar 0,21 atau 21% dan tahun
2013 sebesar 0,18 atau 18%. Hal ini menunjukkan bahwa return on equity KPRI Barakat
Mandiri adalah baik dalam pengelolaan profitabilitas perusahaan, namun harus dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya dengan cara menambah modal kerja dengan
pengelolaan ekuitas yang lebih efektif, dan
sebisa mungkin penambahan modal kerja
tidak melalui hutang.Penambahan modal bisa
dilakukan dengan penambahan jumlah simpanan anggota.
Rasio kenaikan penjualan KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2009 sebesar 0,37
atau 37%, tahun 2010 sebesar 0,08 atau 8%,
tahun 2011 sebesar 0,06 atau 6%, tahun 2012
sebesar 0,23 atau 23% dan tahun 2013 sebesar 0,04 atau 4%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kenaikan penjualan KPRI Barakat
Mandiri yang paling baik terjadi pada tahun
2009 dan tahun 2012 dikarenakan bertambahnya perkembangan usaha. Sementara itu,
untuk tahun-tahun yang lain menunjukkan
bahwa KPRI Barakat Mandiri mampu menghasilkan tingkat penjualan meskipun belum
optimal. Salah satu kendala yang terjadi yaitu

lokasi kantor yang berpindah, sehingga di tahun 2013 penjualan menurun. Promosi harus
lebih giat dilakukan, penambahan modal kerja juga menjadi perhatian khusus jangan sampai terlalu banyak hutang, pengelolaan investasi yang baik dapat menambah sumber modal kerja jangka panjang
Rasio kenaikan laba bersih KPRI Barakat Mandiri pada tahun 2009 sebesar 0,21
atau 21%, tahun 2010 sebesar 0,20 atau 20%,
tahun 2011 sebesar 0,07 atau 7%, tahun 2012
sebesar 0,07 atau 7% dan tahun 2013 sebesar
0,03 atau 3%. Laba bersih KPRI Barakat
Mandiri selalu bertambah setiap tahunnya.
Hal ini menunjukkan kondisi yang baik bagi
sebuah badan usaha dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan lagi untuk tahuntahun berikutnya. Pengelolaan terhadap beban-beban usaha atau biaya yang bersifat
dapat mengurangi laba harus lebih efektif.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut.
1. Rasio Likuiditas
a. Current ratio tahun 2009 – 2013 menunjukkan hasil yang likuid. Hal ini menunjukkan KPRI Barakat Mandiri mampu
memenuhi kewajiban jangka pendeknya
yang jatuh tempo. KPRI Barakat Mandiri
mampu mengelola aktiva lancar yang
dimilkinya dengan baik.
b. Quick ratio tahun 2009 – 2013 menunjukkan hasil yang likuid. Hal ini menunjukkan KPRI Barakat Mandiri mam-

pu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. KPRI Barakat Mandiri mampu mengelola aktiva
lancar yang dimilikinya dengan baik.
c. Cash ratio tahun 2009 – 2013 menunjukkan hasil yang tidak likuid. Ini berarti KPRI Barakat Mandiri berdasarkan
cash ratio tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh
tempo. Untuk memenuhi kewajiban
jangka pendek yang jatuh tempo KPRI
Barakat Mandiri lebih mengandalkan
kepada pengelolaan aktiva lancar, karena kas yang tersedia pada saat kewajiban jangka pendek jatuh tempo tidak
mencukupi.
2. Rasio Laverage
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a. Debt to total assets tahun 2009 – 2013
menunjukkan hasil yang semakin baik,
meskipun lebih dari 50% aktivitas koperasi
dibiayai oleh hutang. Bertambahnya jumlah aset yang dimiliki oleh koperasi juga
mayoritas dibiayai oleh hutang, sehingga
debt to total assets KPRI Barakat Mandiri
sangat perlu diwaspadai, meskipun dari
tahun ke tahun menunjukkan hasil yang
lebih baik.

b. Debt to total equity tahun 2009 – 2013
menunjukkan hasil yang kurang baik.
Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah hutang dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki
oleh koperasi.Namun jika dilihat dalam
kurun waktu tersebut dari tahun ke
tahun KPRI Barakat Mandiri mampu
memperbaiki kondisi debt to total
equitynya.
3. Rasio Aktivitas
a. Total assets turnover tahun 2009 –
2013 menunjukkan hasil yang semakin
baik. Hal ini disebabkan KPRI Barakat
Mandiri mampu mengelola aset yang
dimilkinya dengan baik
b. Working capital turnover tahun 2009 –
2013 menunjukkan hasil yang semakin
membaik. Bertambahnya modal kerja
akibat dari kenaikan pendapatan dari tahun
ketahun menyebabkan kondisi working
capital turnover KPRI Barakat Mandiri
mengalami kondisi yang semakin baik.

4. Rasio Profitabilitas
a. Gross profit margin tahun 2009 – 2013
menunjukkan kondisi yang profit.
b. Net profit margin tahun 2009 – 2013
menunjukkan hasil yang profit. Pendapatan yang terus bertambah dari tahun
ke tahun serta pengelolaan beban-beban usaha yang baik menyebabkan kenaikan jumlah laba bersih per tahunnya. Ini menunjukkan KPRI Barakat
Mandiri mampu mempertahankan tingkat profitabilitasnya dengan baik.
c. Return on investment tahun 2009 –
2013 menunjukkan hasil yang profit.
Pengelolaan aset yang baik serta pengendalian terhadap beban-beban usaha yang terkontrol menyebabkan return
on investment KPRI Barakat Mandiri
berada dalam kondisi profit. Hal ini

menunjukkan KPRI Barakat Mandiri
mampu mempertahankan tingkat profitabilitasnya dengan baik.
d. Return on equity tahun 2009 – 2013
menunjukkan kondisi yang profit.
5. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio kenaikan penjualan tahun 2009 –
2013 menunjukkan hasil yang baik.
Setiap tahunnya, KPRI Barakat Mandiri dapat meningkatkan hasil penjualannya.
b. Rasio kenaikan laba bersih tahun 2009
– 2013 menunjukkan hasil yang baik.
Laba bersih KPRI Barakat Mandiri setiap tahunnya selalu meningkat.
Saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut.
1. KPRI Barakat Mandiri untuk meningkatkan
rasio laveragenya dengan mengurangi pinjaman kepada Bank dan penambahan modal
yang bisa dilakukan dengan cara menambah
jumlah simpanan anggota. Kalaupun harus
tetap melakukan pinjaman, sebaiknya kepada
lembaga keuangan bukan Bank yang tarif
bunganya lebih rendah dan yang peruntukkan
khusus untuk modal kerja koperasi secara
langsung sehingga pengelolaannya dapat lebih
efektif.

2. Untuk meningkatkan likuiditasnya melalui
cash ratio KPRI Barakat Mandiri sebaiknya mengurangi nilai persediaan serta
memperhitungkan penanganan yang tepat
terhadap piutang yang jatuh tempo. Pengendalian intern terhadap pengelolaan piutang perlu dilakukan seperti lebih selektif
dalam pelaksaanaan proses pinjaman kepada anggota.
3. KPRI Barakat Mandiri untuk dapat meningkatkan rasio aktivitasnya diharapkan
dapat lebih gencar melakukan promosi
agar penjualan meningkat dan persediaan
jadi berkurang. Jika penjualan naik otomatis laba koperasi akan bertambah dan modal kerja juga akan meningkat. Pengelolaan terhadap piutang juga harus lebih diperhatikan, penanganan terhadap piutang
yang jatuh tempo harus segera diatasi agar
modal kerja tidak terganggu.
4. KPRI Barakat Mandiri harus lebih efektif dan
efisien dalam pengelolaan beban-beban usaha.
Untuk meningkatkan profitabilitasnya KPRI
Barakat Mandiri harus memiliki strategi yang
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lebih baik. Dari unit barang misalnya menyediakan kebutuhan/jenis barang yang belum
ada yang peminatnya banyak, sehingga anggota tidak perlu menunggu pesanan tetapi barang sudah tersedia terlebih dahulu.
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