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Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang 
bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan KPRI Karya 
Husada Dinas Kesehatan Periode tahun 2012 ditinjau dari 
rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas sesuai dengan 
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004. Lokasi 
penelitian dilakukan di KPRI Karya Husada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lumajang. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode dokumen, wawancara dan observasi. 
Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis 
vertikal dan teknik analisis rasio keuangan yang meliputi 
Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas. Hasil penelitian 
setelah dibandingkan dengan standar yang dikemukakan oleh 
Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan bahwa 
Kinerja keuangan KPRI Karya Husada ditinjau dari masing-
masing aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 
termasuk dalam kriteria baik dan sesuai kriteria, kecuali pada 
cash ratio dan return of investment ratio yang menghasilkan 
prosentase dengan kriteria buruk. 
Kata Kunci: Analisis Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, 
Koperasi 

 
Abstract: This research is evaluation research that used to 
know financial performance of KPRI Karya Husada Dinas 
Kesehatan at 2012 period looking from liquidity ratio, 
solvability ratio and rentability ratio appropriate with 
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Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengan 
Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004. The 
location of research is KPRI Karya Husada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lumajang. The Method of gathering the data are 
Document mothod, Interview method and Observation 
method. Data analysis using vertical analysis method and 
Financial ratio technique including liquidity, solvability and 
rentability ratio. The result of this research after compared 
with standart that providing by Kementerian Koperasi dan 
UKM RI said that financial performance of KPRI Karya 
Husada looking from each aspect are good and appropriate 
with criteria, except cash ratio and return of investment ratio 
that yield bad prosentase of criteria. 
Keywords: Financial Performance Analysis, Financial Ratio, 
Cooperation  

PENDAHULUAN 

Koperasi merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum 

dengan usaha yang beranggotakan orang seorang yang berorientasi 

menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan 

kesejahteraan anggotanya. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang 

bersifat kekeluargaan dalam pengelolaan usahanya membutuhkan dana 

dan manajemen yang efisien dan efektif agar mencapai tujuan. Banyak 

jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan 

ekonomi anggotanya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi 

Konsumen, Koperasi Produksi, dan Koperasi Pemasaran, dan Koperasi 

Jasa. Hal ini ditegaskan didalam Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Perkoperasian, bahwa koperasi secara umum dapat 


