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BAB V 

PENUTUP  

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, kinerja 

keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo memperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Kualitas aktiva produktif 

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah 

piutang dan pembiayaan pada USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo di tahun 

2015 menghasilkan rasio 0%. Dan tahun 2016 menghasilkan rasio 

1,53%. 

Rasio portofolio pembiayaan berisiko pada USPPS Jabal Rahmah 

Sidoarjo di tahun 2015 menghasilkan rasio 8,33%. Dan pada tahun 2016 

menghasilkan 13,21%. 

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif pada USPPS Jabal 

Rahmah Sidoarjo di tahun 2015 menghasilkan 53%. Dan tahun 2016 

menghasilkan rasio 63%. 

2. Likuiditas  

Cash ratio pada USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo di tahun 2015 

memperoleh rasio 8, 32%. Dan pada tahun 2016 memperoleh rasio 21%. 

Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima pada USPPS Jabal 

Rahmah Sidoarjo di tahun 2015 memperoleh rasio 105,29%. Pada tahun 

2016 USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo memperoleh rasio 123,09%. 
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3. Efisiensi  

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto pada 

USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo di tahun 2015 memperoleh rasio nilai 

106,7%. Di tahun 2016 memperoleh rasio 76,45%. 

Rasio aktiva tetap terhadap total aset pada USPPS Jabal Rahmah 

Sidoarjo di tahun 2015 memperoleh rasio 9,4%. Dan pada tahun 2016 

memiliki rasio 13,2%. 

Rasio efisiensi pelayanan pada USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo di 

tahun 2015 memperoleh rasio 9,4%. Dan di tahun 2016 memperoleh 

rasio 13,2%. 

Analisis kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo berdasarkan 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Nomor 7 

Tahun 2016 pada tahun 2015 lembaga ini memperoleh skor 26,4% dari total 

skor 45% yang mana ini termasuk pada krieria CUKUP SEHAT. Kemudian, 

pada tahun 2016 kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo 

mengalami peningkatan skor kinerja keuangannya, yakni 38,15% dengan 

kategori SEHAT. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat 

disampaikan adalah 

1. Untuk meningkatkan kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo, 

peneliti menyarankan untuk melakukan meningkatkan kemampuan 

dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan sehingga resiko 
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pembiayaan dapat diminimalisir, meningkatkan lagi kemampuan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif, menjaga likuiditas keuangan 

lembaga agar tidak terlalu rendah maupun over likuid, meningkatkan 

kemampuan dalam penggalanan dana pihak ketiga untuk pemenuhan 

operasional lembaga, meningkatkan kemampuan untuk meminimalisisr 

biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan lembaga. 

2. Untuk hasil kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo, 

diharapkan dapat dijadikan acuan untuk lebih waspada pada pengelolaan 

keuangan lembaga. Maka dapat disiapkan antisipasi untuk kesalahan 

yang mungkin terjadi. Sehingga, kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah 

Sidoarjo dapat dijaga kestabilannya. 

 

 

 

 


