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Abstrak : Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

sumber dana penambahan modal, posisi laporan keuangan setelah 
dilihat dengan rasio rentabilitas, dan untuk mengetahui hasil 

analisis penambahan modal pada pencapaian SHU di KPRI 

Manggala Gumukmas Kabupaten Jember periode 2010-2012. Jenis 

metode penelitian yang digunakan adalah metode puposive. 
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan dokumen, wawancara, dan observasi. 

Analisis data yang digunakan dalam pencapaian SHU pada KPRI 
Manggala menggunakan anlisis ratio rentabilitas. Hasil penelitian 

menunjukan adanya peningkatan analisis rasio rentabilitas ekonomi 

(ROI) menghasilkan angka rasio dari tahun 2010 4,5%, tahun 2011 
4,8%, tahun 2012 menjadi 7,45% yang berarti cukup baik. Untuk 

hasil dari analisis rentabilitas modal sendiri (ROE), pada KPRI 

Manggala Gumukmas mengalami peningkatan dari angka rasio 

tahun 2010 10,0%, tahun 2011 10,22%, tahun 2012 menjadi 
14,67% dengan kriteria sangat baik. Dengan kenaikan tersebut 

maka kriteria yang dimiliki oleh KPRI Manggala Gumukmas 

adalah baik. 

Kata kunci: Penambahan Modal Koperasi, SHU, Rasio 

Rentabilitas, dan KPRI Manggala 
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Abstract: The purpose of this research is conducted to find out the 

source of additional capital funds, financial reporting position after 

observe with the profitability ratio, and to know the results of the 
analysis of the capital increase in the achievement of the SHU at 

Mangala KPRI Gumukmas Jember 2010-2012. Type of research 

method that is used the method puposive. The data collection 

methods use documents, interviews, and observations.  Analysis of 
the data that is used in the achievement of the SHU on KPRI 

Mangala use analysis profitability ratio. The results show an 

increase in economic profitability ratio analysis (ROI) resulted in 
the ratio of 4.5% in 2010, 4.8% in 2011, in 2012 to 7.45% which 

means sufficient good. For the results of the analysis of the 

profitability of equity (ROE), the Mangala KPRI Gumukmas rate 
ratio increased from 10.0% in 2010, 10.22% in 2011, in 2012 to 

14.67% with the criteria very well. With the increase in the criteria 

that iss held by Mangala KPRI Gumukmas is good. 

Keywords: Cooperative Capital Increase, SHU, Profitability ratios, 
and KPRI Mangala 

PENDAHULUAN 

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan 

oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan 

berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan. Sedangkan koperasi pegawai negeri merupakan koperasi 

fungsional yang anggotanya berpenghasilan tetap. Dengan adanya penghasilan 

tetap para anggotanya maka koperasi tersebut dapat memobilisasi dana dengan 

mengerahkan simpanan anggota secara teratur. Adanya usaha yang ada dalam 

koperasi seperti simpan pinjam dan unit usaha yang lainya diharapkan dapat 

menambah modal koperasi guna meningkatkan SHU. 

Dalam perkembangan koperasi bertujuan untuk memelihara 

kepentingan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan menjalankan 


