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ABSTRAKSI 

 
Nikmatul Khoiriyah. 210212057. Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul 

Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC. Skripsi. 

Jurusan Syari’ah Program Studi Mu’amalah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika Susilawati, MM. 

Kata Kunci: Risk Profile (Profil Resiko), Good Corporate Governance, Earnings 

(Rentailitas) dan Capital (Permodalan) 
Di Indonesia salah satu bentuk dari lembaga keuangan adalah koperasi. Di 

dalam dunia keuangan, sebuah kelangsungan usaha yang baik tersebut dapat dilihat 

dari kemampuan usahanya. Apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau tidak, 

dengan kata lain lembaga tersebut mampu untuk menjaga eksistensinya dalam 

usahanya yang sering disebut dengan nilai kesehatan suatu lembaga. BMT merupakan 

lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Salah satu BMT yang saat ini 

berkembang adalah BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), 

Earnings (Rentabilitas), Capital (Permodalan) dalam periode 2012-2015. 

Untuk itu peneliti berkeinginan untuk menelitinya dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 1) Bagaimana tingkat Risk Profile (Profil Risiko) pada BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015? 2) Bagaimana tingkat Good 

Corporate Governance (GCG) pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo  

Periode 2012-2015? 3) Bagaimana tingkat Earnings (Rentabilitas) pada BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015? 4) Bagaimana tingkat 

Capital (Permodalan) pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-

2015?. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan juga 

wawancara dengan manajer dari BMT tersebut. 

Dari hasil analisis diperoleh tingkat Risk Profile (Profil Risiko) pada BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012 adalah “Tidak Memadai”, pada 
Periode 2013 “Tidak Memadai”, pada Periode 2014 “Tidak Memadai”, dan pada 
Periode 2015 “Memadai”. Tingkat Good Corporate Governance (GCG) pada BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo yang dilakukan penilaian pada tahun 2016 adalah 

“Cukup Buruk”. Tingkat Earnings (Rentabilitas) pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo  Periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada Periode 2013 
adalah “Sangat Memadai”, pada Periode 2014 adalah “Sangat Memadai”, dan pada 
Periode 2015 adalah “Sangat Memadai”. Tingkat Capital (Permodalan) pada BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada 
Periode 2013 adalah “Sangat Memadai”, pada Periode 2014 adalah “Sangat 
Memadai”, dan pada Periode 2015 adalah “Sangat Memadai” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan 

pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan 

kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin 

dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan 

tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui 

mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui saving. Sehingga 

lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam 

mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, 

meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.
1
 

Di Indonesia salah satu bentuk dari lembaga keuangan adalah koperasi, 

yang disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia oleh UUD 1945. Atas 

dasar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan memungkinkan 

koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu 

memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepada anggota serta 

                                                 
1
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2004), 51. 

1 
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masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar 

kepada pembangunan dan partumbuhan ekonomi Indonesia.
2
 

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tak dapat 

memungkiri menginginkan sebuah koperasi yang bebas dari unsur-unsur yang 

dilarang oleh Islam, maka munculah koperasi Syariah atau disebut dengan Baitul 

Maal wa Tamwil (BMT). BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro (LKM) 

yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3
 

Lembaga BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah 

yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota, maka berdasarkan Undang-

Undang RI Nomor 25 tahun1992 BMT berhak menggunakan badan hukum 

koperasi, letak perbedaanya dengan Koperasi Konvensional (non syariah) salah 

satunya terletak pada teknik operasionalnya, yakni Koperasi Syariah 

mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal 

dan haram dalam melakukan usahanya. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah adalah 

usaha ekonomi yang teroganisir secara mantap, dan berwatak sosial yang 

operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral 

                                                 
2
 Nur Syamsudin Buchori,  Koperasi Syariah Teori dan Praktek (Banten: Shuhuf Media Insani, 

2012), 2. 
3
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Sariah Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 451. 
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dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya 

sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.
4
 

BMT sebagai lembaga keunagan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat 

secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen 

masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan 

yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha 

yang terkecil sekalipun. 

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di 

lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan 

nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata 

hanya mampu bermain pada level menengah ke atas. Sementara lembaga 

keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak 

mampu meningkatkan kapitilisasi usaha kecil. Maka BMT diharapkan tidak 

terjebak pada dua kutub sistem yang berlawanan tersebut. 

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu  pertama, Baitul maal 

(rumah harta) yakni menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta 

mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan perturan dan amanahnya. Kedua , 

Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) yakni melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan 

                                                 
4
 Nur Syamsudin, Koperasi Syariah, 4. 
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menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
5
 BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo misalnya, yang menganut sistem kerja koperasi Syariah dan 

melakukan fungsi di atas. 

Di dalam dunia keuangan, sebuah kelangsungan usaha yang baik tersebut 

dapat dilihat dari kemampuan usahanya. Apakah usaha tersebut berjalan dengan 

baik atau tidak, dengan kata lain lembaga tersebut mampu untuk menjaga 

eksistensinya dalam usahanya yang sering disebut dengan nilai kesehatan suatu 

lembaga. 

Adapun alat yang digunakan untuk menilai kinerja rasio keuangan tersebut 

menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24 /DPNP tanggal 25 Oktober 

2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum terdiri dari: Pertama, 

rasio Risk Profile (Profil Risiko) merupakan penilaian terhadap Risiko inheren 

dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. 

Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, 

Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko 

Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Kedua , rasio Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian 

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan 

karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.  Ketiga, rasio Earning (Rentabilitas) 

                                                 
5
 Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, 451. 
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meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, 

kesinambungan (sustainability) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Dan 

keempat adalah rasio Capital (Permodalan) meliputi evaluasi terhadap 

kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan.
6
 

Metode RGEC ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai 

kesehatan suatu bank umum dengan rasio tersebut di atas. Metode RGEC ini 

adalah metode yang menggantikan metode sebelumnya dalam menilai suatu 

kesehatan bank, yakni metode CAMEL. Karena metode RGEC ini mulai berlaku 

akhir tahun 2011 maka peneliti berinisiatif untuk meneliti kesehatan keuangan 

pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Natijatul Umat pada periode setelah 

diberlakukannya metode RGEC tersebut, yakni pada periode 2012-2015. Selain 

itu juga di BMT Najtijatul Umat Babadan Ponorogo juga belum pernah 

melakukan penilaian kesehatan dengan metode RGEC ini. 

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Natijatul Umat merupakan lembaga 

keuangan mikro masyarakat yang berprinsipkan syari’ah yang beralamatkan di 

Jalan Arif Rahman Hakim Komplek Masjid Noer Zaenal Cekok Babadan 

Ponorogo dan berpayung hukum koperasi  serba usaha yang menggunakan 

prinsip syari’ah dan telah beroperasi mulai tanggal 6 April 2007 serta telah 

mendapat izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Dinas INDAKOP) 

dengan dikeluarkannya izin Badan Hukum No. 170/BH/XVI/121/2007. Tujuan 

didirikannya BMT Natijatul Umat adalah untuk membantu masyarakat dalam 

                                                 
6
 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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mengembangkan usahanya demi pemerdayaan ekonomi umat terutama ekonomi 

kecil dan menengah.
7
 

Berikut adalah perkembangan modal dan dana pihak ketiga (DPK) dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2012 modalnya adalah Rp 199.712.236,00 dan DPK 

sebesar Rp 60.500.000,00. Pada tahun 2013 modalnya Rp 154.509.665,00 dan 

jumlah DPK Rp 61.000.000,00. Pada tahun 2014 total modalnya adalah Rp 

166.032.299,00 dan jumlah DPK Rp 57.500.000,00. Pada tahun 2015 total 

modalnya Rp 165.402.299,00 dan jumlah DPK Rp 130.937.500,00.  

Dengan adanya penilaian kesehatan ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan bagi anggota yang 

sudah bergabung maupun bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan BMT 

Natijatul Umat. Atau bisa juga sebagai evaluasi bagi pengelola dalam mengelola 

dana yang ada menjadi lebih baik untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat ke depannya, mengingat BMT Natijatul Umat merupakan lembaga 

keuangan syari’ah yang sedang berkembang dan mulai mendapatkan 

kepercayaan dari mayarakat untuk menyimpan dana. 

Dari latar belakang di atas maka fokus utama penelitian ini adalah sejauh 

mana Penilaian Rasio Kesehatan dapat digunakan untuk evaluasi terhadap sistem 

pengelolaan bagi lembaga keuangan. Untuk memperdalam kajian tentang  rasio 

tingkat kesehatan suatu bank, khususnya pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, 

                                                 
7
 Sejarah didirikannya BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo. 
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“Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo  

Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC”. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 periode yaitu dari 

tahun 2012 hingga 2015 karena merupakan tahun terupdate sebelum tahun 

2016. 

2. Subjek penelitian yang digunakan adalah BMT Natijatul Umat Badadan 

Ponorogo 

3. Dalam penilaian Risk Profil (Profil Resiko) peneliti hanya membatasi pada 7 

resiko saja, yakni resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas. Serta  

resiko operasional, resiko hukum, resiko kepatuhan dan resiko reputasi yang 

diteliti pada tahun 2015 saja. 

C. Penegasan Istilah 

Agar dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar serta 

menghindari kesalahan penafsiran judul “Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC”, 

perlu kiranya penulis menegaskan istilah-istilah dalam judul tersebut, yakni 

sebagai berikut: 

1. Kesehatan Bank 

Pengertian Kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang–

Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah 

Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan Kesehatan 
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bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Asset, Kualitas 

Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan aspek lain 

yang berhubungan dengan usaha bank. 

2. BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo 

BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo adalah salah satu lembaga keuangan 

mikro yang berprinsipkan syariah dan beralamatkan di Jalan Arif Rahman 

Hakim Komplek Masjid Noer Zaenal Cekok Babadan Ponorogo. 

3. Metode RGEC 

Metode RGEC adalah suatu rasio yang digunakan untuk  menilai suatu 

kesehatan Bank Umum. Rasio tersebut adalah Risk Profile (Profil Risiko), 

Good Corporate Governance (GCG), Earnings (Rentabilitas), dan Capital 

(Permodalan). Metode ini adalah pengganti dari metode CAMEL. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat Risk Profile (Profil Risiko) pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015? 

2. Bagaimana tingkat Good Corporate Governance (GCG) pada BMT Natijatul 

Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015? 

3. Bagaimana tingkat Earnings (Rentabilitas) pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015? 

4. Bagaimana tingkat Capital (Permodalan) pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat Risk Profile (Profil Risiko) pada BMT Natijatul 

Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015. 

2. Untuk mengetahui tingkat Good Corporate Governance (GCG) pada BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015. 

3. Untuk mengetahui tingkat Earnings (Rentabilitas) pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015. 

4. Untuk mengetahui tingkat Capital (Permodalan) pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo  Periode 2012-2015. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi perkembangan 

ilmu ekonomi khususnya bidang keuangan. Penelitian ini diharapkan juga 

dapat dijadikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi akademisi, 

khususnya bagi akademi hukum ekonomi Islam. 

2. Manfaat Terapan 

a. Bagi BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo 

Memberikan informasi dan wacana bagi lembaga tentang kesehatannya 

pada periode yang sudah ditentukan. 
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b. Bagi Masyarakat 

Memberikan gambaran kinerja keuangan BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil 

keputusan ekonomi agar tercapai tujuan yang diinginkan. 

G. Kajian Terdahulu 

1. Penelitan yang ditulis oleh Atik Maratul Badiyah (2014) dari Jurusan 

Syariah Dan Ekonomi Islam Prodi Muamalah STAIN Ponorogo dengan 

judul “Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo Periode 2011-2013”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

faktor permodalan (Capital) berpredikat sangat baik (peringkat 1), faktor 

manajemen dalam keadaan sangat baik (peringkat A), faktor rentabilitas 

(earning) rasio ROA dan BOPO berpredikat sangat baik (peringkat 1) dan 

faktor likuiditas rasio CR dan STM berpredikat sangat baik (peringkat 1). 

2. Penelitian yang ditulis oleh Kolipatul Mudmaidah (2015) dari Program Studi 

Mu’amalah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan 

Pada Koperasi Syari’ah Hasanah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Periode 2012-2014”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk 

menilai suatu kesehatan dari laporan keuangan Koperasi Syariah Hasanah 

dilihat dari aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan rasio efisiensi. 

Untuk aspek likuiditas itu menunjukkan hasil yang cukup baik, dan dari 

aspek rentabilitas menunjukkan hasil yang cukup baik pada ROA tahun 
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2012-2013 namun mengalami penurunan rasio pada tahun 2014, dan untuk 

ROE menunjukkan hasil yang cukup baik pada tahun 2012, baik pada tahun 

2013 dan kurang baik pada tahun 2014. Sedangkan dari aspek solvabilitas 

menunjukkan hasil yang cukup baik pada tahun 2012 dan 2014 namun pada 

tahun 2013 menunjukkan hasil yang kurang baik kkarena adanya 

peningkatan rasio. Pada aspek rasio efisiensi menunjukkan hasil yang sangat 

efisien karena sesuai dengan standart yang telah ditentukan. 

3. Penelitian yang ditulis oleh Uswatun Hasanah (2015) dari Program Studi 

Mu’amalah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan 

Bank dengan Rasio RGEC pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Ponorogo 

Periode 2010-2014. 

4. Penelitian yang ditulis oleh Santi Budi Utami (2015) dari Program Studi 

Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta dengan judul “Perbandingan Analisis CAMELS dan 

RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada Unit Usaha Syariah 

Milik Pemerintah (Studi Kasus: PT Bank Negara Indonesia, Tbk Tahun 

2012-2013)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah dengan menggunakan metode 

CAMELS dan RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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5. Hasil penelitian dari  Ardian Eka Puspita dari Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada Bank 

BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012”. Dari 

penelitian ini dapat diketahui tingkat kesehatan Bank BNI, BRI, dan Mandiri 

selama periode tahun 2011-2012 dengan metode RGEC secara keseluruhan 

memiliki predikat Sangat Sehat. 

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

kesehatan suatu lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian 

yang  pertama  dan kedua adalah metode, tempat dan periode yang diteliti 

berbeda meski pada penelitian pertama dengan tempat yang sama tetapi metode 

dan periode yang diteliti berbeda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang  

ketiga, keempat dan kelima adalah meski menggunakan metode yang sama yakni 

RGEC, tapi penulis memilih untuk meneliti di tempat yang berbeda yaitu di 

lembaga yang tidak berada di bawah Bank Indonesia. 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka 

penulis memaparkan sistematika pembahasanmenjadi lima bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang 

meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 
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sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan telaah penelitian terdahulu, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB 2 KAJIAN TEORI 

 Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yang berupa laporan keuangan, indikator penilaian 

kesehatan lembaga keuangan (RGEC) dan BMT. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, 

yakni berisi tentang jenis penelitian yang diambil oleh peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisa data. 

BAB 4 PEMAPARAN DATA HASIL PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang pemaparan dan pembahasan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian yakni di BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo. 

BAB 5 PENUTUP 

 Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan dan saran yang sesuai dengan apa yang seharusnya 

dilakukan, yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua yang termasuk di dalamnya untuk 

kebijaksanaan lembaga keuangan selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Baitul Mal wa Tamwil 

1. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil 

Secara harfiah atau lughawi baitul maal berarti rumah dana dan baitul 

tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah 

perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan 

perkembangan Islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan 

sekaligus men-tasyaruf-kan dana sisial. Sedangkan baitul tamwil merupakan 

lembaga bisnis yang bermotif laba. 

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang 

menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan 

sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan 

peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, 

baitul maal mempunyai kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ), oleh karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu 

berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan (UU Nomor 38 tahun 

1999) 

Sebagai lembaga bisnis, BMT mengembangkan usahanya pada sector 

keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni 
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menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta 

menyalurkannya kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan.
8
 

2. Tujuan Baitul Mal wa Tamwil 

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha 

ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya.
9
 Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi 

pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota 

harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dan dengan menjadi anggota 

BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan 

usahanya.
10

 

3. Fungsi Baitul Mal wa Tamwil 

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:
11

 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi angota, 

kelompok anggota muamalat (Poskuma) dan daerah kerjanya. 

b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Poskuma menjadi lebih 

profesional  dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam 

menghadapi persaingan global. 

                                                 
8
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2011), 126. 

9
 Andri Soemitra, Bank dan Lembag Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 452. 
10

 Ridwan, Manajemen, 128. 
11

 Ibid., 131. 
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c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota. 

d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya  

sebagai shohibul maal dengan du’afa sebagai mudharib, terutama untuk 

dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekahh, wakaf, hibah dll. 

e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana 

(shohibul maal) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan 

pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif. 

B. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan 

dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis
12

. Laporan keuangan yang utama 

terdiri dari Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Neraca.
13

 

2. Arti Penting Laporan Keuangan 

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu lembaga keuangan hanyalah 

sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukaan, tetapi pada 

selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat uji saja, tetapi juga 

sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan perusahaan, 

                                                 
12

 Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 876. 
13

 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 42. 
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dimana dengan hasil analisis tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

mengambil keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu lembaga 

keuanganserta hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga keuangan tersebut 

perlu adanya laporan keuangan dari lembaga yang bersangkutan. Laporan 

keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu lembaga 

keuangan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal 

sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan hasil-

hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode 

satu tahun. 

Mengadakan analisis terhadap laporan keuangan suatu lembaga 

keuangan akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk dapat mengetahui 

keadaan dan perkembangan finansial dari lembaga keuangan yang 

bersangkutan. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari lembaga 

keuangan akan dapat diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di 

waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan, maka akan diketahui 

kelemahan-kelemahan dari suatu lembaga keuangan dan hasil-hasil yang 

dianggap baik. Hasil analisa tersebut penting untuk perbaikan penyusunan 

rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dengan mengetahui 

kelemahan-kelemahan yang dimiliki diusahakan agar dalam penyusunan 

rencana untuk periode yang akan datang, kelemahan-kelemahan tersebut 
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dapat diperbaiki. Sedangkan hasil-hasil yang dianggap sudah cukup baik di 

waktu yang lampau harus dipertahankan untuk waktu yang akan datang.
14

 

3. Tujuan Laporan Keuangan Syari’ah  

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Syari’ah (KDPPLKS) paragraf 30, dinyatakan bahwa tujuan 

laporan keuangan syari’ah adalah sebagai berikut:15
 

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari’ah dalam semua 

transaksi dan kegiatan usaha; 

2. Informasi kepatuhan entitas syari’ah terhadap prinsip syari’ah serta 

informasi aset, kewajiban, pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip 

syari’ah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; 

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 

entitas syari’ah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuangan yang layak, dan  

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh dari 

penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi 

mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas 

syari’ah, termasuk pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq, Sadaqah 

dan Wakaf. 

 

                                                 
14

 Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi (Yogyakarta: CAPS, 2011), 94. 
15

 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 27. 
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4. Unsur-unsur Laporan Keuangan Syari’ah 

Sesuai karakteristik laporan entitas syari’ah antara lain meliputi:16
 

a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial: 

1) Laporan posisi keuangan; 

2) Laporan laba rugi; 

3) Laporan arus kas, dan 

4) Laporan perubahan ekuitas. 

b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial: 

1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan 

2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 

c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan 

tanggung jawab khusus ekuitas syari’ah tersebut. 

5. Pihak Yang Berkepentinagan Terhadap Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibuat karena ada pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan tersebut. Misalkan dalam sebuah perusahaan 

pihak yang berkepentingan antara lain:
17

 

a. Manajemen perusahaan 

Manajemen perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan 

untuk melihat kinerja perusahaan yang dihasilkan selama satu periode. 

 

                                                 
16

 Ibid., 28-29. 
17

 Ibid., 41-42. 
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b. Pemilik perusahaan 

Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui keamanan modal 

yang dikelola manajemen dan pemilik perusahaan dapat memutuskan 

apakah perlu diadakan pembagian deviden atau tidak. 

c. Kreditur  

Kreditur berkepentingan untuk mengevaluasi kredit yang diberikan. 

Apakah perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang cukup baik 

dalam membayar pinjaman-pinjamannya baik jangka pendek maupun 

jangka panjang atau dengan kata lain bagaimana tingkat likuiditas 

perusahaan selama satu periode. 

d. Investor 

Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam 

jangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. 

e. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan terhadap pembayaran pajak perusahaan 

sebagai pendapatan bagi pemerintah (negara). 

6. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 

manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha 

dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan 
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membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan 

perusahaan, baik neraca maupun laba-rugi. 

Dua laporan keuangan yang utama yang digunakan dalam melakukan 

interpretasi laporan keuangan adalah laporan neraca dan laba-rugi. Neraca 

adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu 

perusahaan pada saat tertentu. Di dalam neraca akan terlihat kekayaan 

perusahaan yang berupa aktiva lancar dan aktiva tetap yang sumber 

pendanaannya baik berasal dari pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek 

ataupun jangka panjang dan modal sendiri. Singkatnya dengan neraca 

keuangan suatu perusahaan mencoba meringkas kekayaan yang dimiliki. 

Sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang 

menunjukkan hasil kegiatan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada 

laporan laba rugi akan tampak pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang 

diperoleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain 

laporan laba rugi akan menunjukkan aktivitas perusahaan selama periode 

tertentu.
18

 

C. Penilaian Kesehatan  Bank Atau Lembaga Keuangan Dengan Metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governace, Earning dan Capital) 

1. Prinsip Umum Penilaian 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tahun 2011 

Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa 
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lembaga keuangan perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini 

sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan:
19

 

a. Berorientasi Risiko 

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko lembaga 

keuangan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja lembaga keuangan 

secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau 

mempengaruhi kinerja keuangan lembaga keuangan pada saat ini dan di 

masa yang akan datang. Dengan demikian, lembaga keuangan 

diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank 

serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara 

efektif dan efisien. 

b. Proporsionalitas 

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian 

tingkat kesehatan lembaga keuangan dilakukan dengan memperhatikan 

karakteristik dan kompleksitas usaha lembaga keuangan. Parameter atau 

indikator penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan dalam Surat 

Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam 

menilai Tingkat Kesehatan. Namun demikian, lembaga keuangan dapat 

menggunakan parameter atau indikator tambahan yang sesuai dengan 

karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan 

                                                 
19

 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 



38 

 

 

lembaga keuangan sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan 

lebih baik. 

c. Materialitas dan Signifikansi 

Lembaga keuangan perlu memperhatikan materialitas atau 

signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan yaitu 

Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi 

parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam 

menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. 

Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis 

yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko 

dan kinerja keuangan lembaga keuangan. 

d. Komprehensif dan Terstruktur 

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta 

difokuskan pada permasalahan utama lembaga keuangan. Analisis 

dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan 

keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan 

lembaga keuangan serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. 

Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang 

relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan 

yang dihadapi oleh lembaga keuangan. 
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2. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank atau Lembaga Keuangan  

Secara Individual  

a. Risk Profile (Profil Resiko) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tantang 

Penerapan Manajemen Resiko Bagi bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah bab 1 pasal 1 manajemen resiko adalah serangkaian 

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk, mengidentifikasi, 

mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari 

seluruh kegiatan bank.
20

 

Penilaian faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko 

inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam aktivitas 

operasional lembaga keuangan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 

(delapan) jenis resiko yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko 

operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko stratejik, resiko 

kepatuhan, dan resiko reputasi. Penilaian resiko inheren merupakan 

penilaian atas resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang 

dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi 

mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik resiko inheren bank 

ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi 

bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, 

                                                 
20
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industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro 

ekonomi.
21

 

Seperti yang tertera dalam pembatasan masalah, maka dalam 

penjelasan resiko hanya akan dijelaskan tentang resiko kredit, resiko 

pasar dan resiko likuiditas. Adapun penjelasan resiko tersebut adalah: 

1) Resiko Kredit 

Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dan/atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit 

pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang 

kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), 

penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko 

Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan 

dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, 

atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Resiko 

Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian 

resiko inheren.  

Dalam menilai Risiko inheren atas resiko Kredit, parameter 

atau indikator yang digunakan adalah:
22

 

a) Aset per akun neraca dibanding dengan total aset. Aset per 

akun neraca merupakan akun pada neraca sesuai yang tertera 
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 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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pada laporan keuangan. Total aset adalah total aset secara neto 

sesuai yang tertera dalam laporan keuangan. 

b) Kredit kepada debitur inti dibanding dengan total kredit. Kredit 

kepada debitur inti meliputi kredit kepada pihak ketiga bukan 

bank baik debitur individual maupun grup. Total kredit adalah 

kredit kepada pihak ketiga bukan bank. 

c) Kredit per sektor ekonomi dibanding dengan total kredit. Kredit 

per sektor ekonomi adalah kredit kepada bank dan pihak ketiga 

bukan bank per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur 

dalam ketentuan BI mengenai laporan keuangan. 

d) Kredit per kategori portofolio dibanding dengan total kredit. 

Kredit per kategori portofolio adalah kredit kepada bank dan 

pihak ketiga bukan bank berdasarkan kategori portofolio 

sebagaimana diatur dalam laporan keuangan. 

e) Aset dan TRA kualitas rendah dibanding dengan total aset dan 

TRA. Aset kualitas rendah adalah seluruh aktiva bank baik 

produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai 

ketentuan BI mengenai kualitas aset, AYDA kualitas lancar dan 

penyertaan modal sementara kualitas lancar. Transaksi 

Rekening Administratif (TRA) kualitas rendah terdiri dari 

garansi yang diberikan dan kelonggaran tarik (komitmen) yang 
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memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan dan macet sesuai ketentuan BI mengenai kualitas 

aset. 

f) Aktiva produktif dan TRA bermasalah dibanding dengan total 

aset dan TRA. Aset produktif bermasalah adalah aset produktif 

yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet 

sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset. Total aset dan TRA 

adalah total aset secara neto sesuai yang tertera pada laporan 

keuangan dan total Transaksi Rekening Administratif (TRA) 

yang terdiri dari garansi yang diberikan dan kelonggaran tarik 

(komitmen). 

g) Agunan yang diambil alih dibanding dengan total aset. Agunan 

Yang Diambil Alih (AYDA) sesuai dengan ketentuan BI 

tentang kualitas aset. 

h) Kredit kualitas rendah dibanding dengan total kredit.  Kredit 

kualitas rendah adalah seluruh kredit kepada pihak ketiga 

bukan bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, 

kurang lancar, diragukan dan macet termasuk kredit 

direstruturisasi kualitas lancar. 

i) Kredit bermasalah dibanding dengan  total kredit. Kredit 

bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang 

tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. 
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j) Kredit bermasalah dukurangi CKPN kredit bermasalah 

dibanding dengan total kredit dikurangi CKPN kredit 

bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak 

ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan 

macet. CKPN kredit bermasalah adalah Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai untuk kredit yang tergolong kurang lancar, 

diragukan dan macet. 

k) CKPN atas Kredit dibanding dengan total kredit. 

l) Proses penyediaan dana, tingkat kompetisi dan tingkat 

pertumbuhan aset. 

2) Resiko Pasar 

Resiko pasar merupakan resiko yang timbul karena adanya 

pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, 

yang dapat merugikan bank (adverse movement). Yang dimaksud 

dengan veriabel pasar adalah interest dan nilai tukar, termasuk 

derivasi dari kedua jenis resiko pasar tersebut yaitu perubahan harga 

option.
23

 

Resiko pasar meliputi antara lain resiko suku bunga, resiko 

nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko komoditas. Risiko suku bunga 

dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking 

book. Penerapan manajemen resiko untuk resiko ekuitas dan 

                                                 
23

 Veithzal, Islamic Banking, 975. 



44 

 

 

komoditas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi 

dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi trading book dan banking 

book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan resiko 

pasar.
24

 

Dalam menilai resiko inheren atas resiko pasar, parameter 

atau indikator yang digunakan adalah: 

a) Aset trading, derivatif dan FVO dibanding total aset. Aset 

trading adalah penempatan pada bank lain, surat berharga yang 

dijual dengn janji dibeli kembali dengan ketegori pengukuran 

diperdagangkan (trading). Aset derivatif adalah seluruh aset 

transaksi spot dan derivatif. Aset Fair Value Option (FVO) 

adalah penempatan pada bank lain, surat berharga yang dijual 

dengn janji dibeli kembali dengan ketegori pengukuran diukur 

dengan nilai wajar. Dan total aset adalah total secara neto 

sesuai yang tertera di laporan keuangan. 

b) Kewajiban trading, derivatif dan FVO dibanding total 

kewajiban. Kewajiban trading adalah kewajiban giro, tabungan, 

deposito, kewajiban pada bank Indonesia, kewajiban kepada 

bank lain yang diterima dengan kategori trading. Kewajiban  

derivatif adalah seluruh kewajiban transaksi spot dan derivatif. 
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Kewajiban  Fair Value Option (FVO) adalah kewajiban giro, 

tabungan, deposito, kewajiban pada bank Indonesia, kewajiban 

kepada bank lain yang diterima dengan dengan ketegori 

pengukuran diukur dengan nilai wajar. 

c) Total structured product dibanding dengan total aset. Total 

structured product adalah seluruh nominal structured product 

yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan BI mengenai 

structured product. 

d) Potensi keuntungan atau kerugian dan aset trading, derivatif 

dan FVO dibanding dengan pendapatan operasional. Potensi 

Keuntungan atau Kerugian dari aset trading, derivatif dan FVO 

adalah total keuntungan atau kerugian (net) dari: (1) 

peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) surat berharga; (2) 

peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan lain; 

(3) kewajiban keuangan penurunan/ peningkatan nilai wajar 

(MTM); dan (4) perubahan nilai wajar (MTM) pada forward 

dan lainnya. 

e) Total derivatif dibanding dengan total aset. Total derivatif 

adalah transaksi spot dan derivatif dalam rupiah atau valuta 

asing dengan bank atau pihak ketiga bukan bank. 

f) PDN dibanding dengan total modal. PDN (Posisi Devisa Neto) 

angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk 
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jumlah dari: (1) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca 

untuk setiap valuta asing; dan (2) selisih bersih tagihan dan 

kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi 

dalam rekening administratif untuk setiap valas yang 

seluruhnya dinyatakan dalam rupiah dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto. Total 

Modal adalah total modal sebagaimana diatur ketentuan BI  

mengenai Posisi Devisa Neto. 

g) Ekuitas kategori AFS dibanding total modal. Ekuitas kategori 

AFS (Avaible For Sale) adalah penyertaan dengan kriteria 

metode penyertaan diukur dengan nilai wajar melalui ekuitas, 

tujuan penyertaan dalam rangka restrukturisasi dan lainnya, 

golongan emiten selain perusahaan asuransi, dan bagian 

penyertaan kurang dari 50%. Total modal adalah total modal 

sebagaimana diatur ketentuan BI  mengenai Ketentuan 

Penyertaan Modal Minimum. 

h) Aset keuangan dan sisa jatuh tempo di atas satu tahun 

dibanding dengan kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo 

di atas satu tahun. Aset keuangan dan sisa jatuh tempo di atas 

satu tahun meliputi penempatan pada bank dengan kategori 

suku bunga tetap. Kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo 

di atas satu tahun meliputi simpanan berjangka, kewajiban pada 
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bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang 

yang diterima dengan kategori suku bunga tetap. 

i) Eksposur IRRBB berdasarkan Gap Report (Perspektif 

Pendapatan dan perspektif  Nilai Ekonomis). Gap report adalah 

laporan yang menyajikan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening 

administratif yang bersifat interst rate sensitive untuk dipetakan 

ke dalam skala waktu tertentu. Gap report dapat digunakan 

oleh Bank dalam mengukur eksposur IRRBB baik dari 

perspektif pendapatan (earnings perspective) maupun 

perspektif nilai ekonomis (economic value perspective). 

Selanjutnya Bank harus memastikan pendapatan imbal hasil 

serta modal yang dimilikinya mampu untuk menyerap potensi 

kerugian akibat eksposur IRRBB. 

j) Unleazed Loss Surat Berharga (AFS) dibanding modal. 

Unleazed Loss Surat Berharga (AFS) dengan kategori 

portofolio. 

k) Karakteristik trading bank. 

l) Posisi pasar bank dalam industri. Posisi bank pada pasar dapat 

dibedakan menjadi pemain besar atau aktif dan pemain kecil. 

m) Kompleksitas produk atau instrumen trading. 

n) Karakteristik nasabah. 
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o) Karakteristik aktifitas bisnis yang berdampak pada resiko suku 

bunga pada Banking book dan karakteristik nasabah utama 

bank. 

p) Posisi pasar bank dalam industri. Analisis posisi pasar bank 

khususnya dalam persaingan dana murah (tabungan dan giro). 

q) Karakteristik nasabah. Analisis karakteristik nnasabbah utama 

bank dan sensitivitasnya terhadap perubahan suku bunga. 

3) Resiko Likuiditas 

Resiko likuiditas adalah resiko yang antara lain disebabkan 

bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. 

Resiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a) Resiko likuiditas pasar, yaitu resiko yang timbul karena bank 

tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga 

pasar karenakondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau 

terjadi gangguan di pasar (market distruption). 

b) Resiko likuiditas pendanaan, yaitu resiko yang timbul karena 

bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh 

pendanaan dari sumber dana lain. 
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Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan 

likuiditas dapat mengganggu bukan hanya internal bank tersebut, 

namun sistem perbankan secara keseluruhan.
25

 

Dalam menilai resiko inheren atas resiko likuiditas, 

parameter yang digunakan adalah:
26

 

a) Aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibanding dengan 

total aset. Aset likuid primer adalah aset yang sangat likuid 

untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana 

pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari: (1) 

Kas; (2) Penempatan pada Bank Indonesia; (3) Penempatan 

pada bank lain; (4) Surat berharga kategori tersedia untuk dijual 

(Available for Sale/AFS) atau trading; dan (5) Seluruh surat 

berharga pemerintah (government sukuk) kategori trading dan 

AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar 

aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang. Aset 

Likuid Sekunder adalah sejumlah aset likuid dengan kualitas 

lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas 

penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang 

terdiri dari: (1) surat berharga pemerintah (government sukuk) 

kategori trading dan AFS dengan kualitas baik, diperdagangkan 

                                                 
25

 Rivai, Islamic Banking, 984. 
26

 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 1 

tahun tapi kurang dari 5 tahun; (2) surat berharga pemerintah  

kategori HTM dan memiliki sisa jatuh waktu sampai dengan 1 

tahun; dan (3) surat berharga pemerintah kategori trading dan 

AFS dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 5 tahun, dengan 

nilai haircut 25%. 

b) Aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibanding dengan 

pendanaan jangka pendek. Pendanaann jangka pendek adalah 

seluruh dana pihak ketiga yang tidak memiliki jatuh tempo 

dan/atau dana pihak ketiga yang memiliki jatuh tempo 1 tahun 

atau kurang. 

c) Aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibanding dengan 

pendanaan non inti. Pendanaan non inti adalah pendanaan yang 

menurut bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak 

mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, 

meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 

milyar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh 

pinjaman (borrowing) tetapi tidak termasuk pinjaman 

subordinasi yang termasuk komponen modal. 

d) Aset likuid primer dibanding dengan pendanaan non inti jangka 

pendek. Pendanaan non inti jangka pendek adalah sebagaimana 
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dimaksud pada angka 3 tetapi berjangka pendek (kurang dari 1 

tahun). 

e) Pendanaan non inti dibanding dengan total pendanaan. Total 

pendanaan adalah seluruh sumber dana yang diperoleh oleh 

bank baik berupa dana pihak ketiga maupun pinjaman yang 

diterima. 

f) Pendanaan non inti dikurangi aset likuid, dibanding dengan 

total aset produktif dikurangi aset likuid.  

g) Signifikansi Transaksi Rekening Administratif (kewajiban 

komitmen dan kontinjensi. 

h) Konsentrasi aset  

i) Konsentrasi kewajiban. 

j) Kerentanan Bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan 

Bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. 

k) Kemampuan Bank memperoleh sumber-sumber pendanaan 

pada kondisi normal maupun krisis. 

4) Resiko Operasional 

Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan 

ketidakcakupan dan/tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 
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manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang 

mempengaruhi operasional lembaga keuangan.
27

 

Dalam menilai resiko operasional parameter atau indikator 

yang digunakan adalah:
28

 

a) Karakteristik dan kompleksitas bisnis; 

b) Sumber daya manusia; 

c) Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; 

d) Fraud; 

e) Kejadian eksternal. 

5) Resiko Hukum 

Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya 

kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya 

tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya 

syarat sahnya kontrak dan peningkatan agunan yang tidak 

sempurna.
29

 

Dalam menilai resiko hukum parameter atau indikator yang 

digunakan adalah:
30

 

a) Faktor litigasi; 
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 Rivai, Islamic Banking, 989. 
28

 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
29

 Rivai, Islamic Banking, 995. 
30

 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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b) Faktor kelemahan perikatan; 

c) Faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-

undangan. 

6) Resiko Kepatuhan 

Resiko kepatuhan adalah resiko akibat lembaga keuangan 

tidak mematuhi dan/tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syari’ah. 

Sumber resiko kepatuhan anatara lain disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap ketentuan, 

prinsip syari’ah, maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

Dalam menilai resiko kepatuhan parameter atau indikator 

yang digunakan adalah:
31

 

a) Jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan; 

b) Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record 

ketidakpatuhan lembaga keuangan; 

c) Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku 

umum untuk transaksi keuangan tertentu. 

7) Resiko Reputasi 

Resiko reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan 

oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha 

lembaga keuangan atau persepsi negatif terhadap lembaga 

                                                 
31
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keuangan,
32

 atau dengan kata lain resiko akibat menurunnya 

kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif 

masyarakat autaupun nasabah. 

Dalam menilai resiko reputasi parameter atau indikator yang 

digunakan adalah:
33

 

a) Pengaruh reputasi negatif dari pemilik lembaga keuangan; 

b) Pelanggaran etika bisnis termasuk etika bisnis syari’ah; 

c) Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis lembaga keuangan; 

d) Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif 

lembaga keuangan; 

e) Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. 

b. Good Corporate Governace 

1) Pengertian GCG
34

 

Definisi dari Good Corporate Governace yaitu sistem 

pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal 

kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan 

melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) dan bertindak 

                                                 
32

 Rivai, Islamic Banking, 998. 
33

 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
34

 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah 

(Jakarta: Kencana, 2009), 165. 
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dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis 

perusahaan yang bersangkutan. 

2) Manfaat GCG
35

 

a) Meningkatkan kualitas kerja para karyawan 

Dengan adanya good corporate governance, maka kondisi 

lingkungan pekerjaan akan menjadi lebih baik. Bertambah 

baiknya lingkungan dan suasana dari lingkungan pekerjaan, 

maka karyawan akan merasa lebih dihargai dalam 

pekerjaannya. Hal ini akan bermanfaat pada lebih baiknya dan 

meningkatnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para 

karyawan. Karyawan bisa merasa nyaman dan senang dalam 

bekerja di perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance tersebut. 

b) Meningkatkan keterikatan kerja para karyawan 

Kualitas pekerjaan dari para karyawannya bertambah dan juga 

kondisi dari lingkungan pekerjaan yang membuat nyaman, 

maka karyawan pun akan memiliki keterikatan kerja yang baik 

dengan perusahaannya. Hal ini akan berdampak pada 

perusahaan yang tidak perlu repot dalam mengevaluasi hasil 

kerja dari para karyawannya. Karena dengan meningkatnya 

                                                 
35

 http://manfaat.co.id/manfaat-gcg-bagi-perusahaan diakses 24 Juni 2016. 
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keterikatan kerja dari para karyawan, maka hasil pekerjaan pun 

akan menjadi lebih baik dan juga lebih fokus. 

c) Meningkatkan kinerja perusahaan 

Manfaat GCG yang berdampak pada kualitas pekerjaan pada 

karyawan, maka hal ini akan berdampak langsung pada kinerja 

keseluruhan dari perusahaan tersebut. Good corporate 

governance dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dari 

karyawan, dan juga akan berpengaruh pada meningkatnya 

kinerja keseluruhan dari perusahaan itu sendiri. 

d) Neraca perusahaan yang lebih baik 

Dengan meningkatnya kondisi kualitas pekerjaan dari 

karyawan dan juga meningkatnya kinerja dari perusahaan 

secara keseluruhan, maka hal ini juga akan berdampak pada 

kondisi neraca keuangan dari perusahaan yang akan menjadi 

lebih baik dan mengarah kearah yang positif. Itu artinya, 

kemungkinan perusahaan merugi resikonya akan menjadi lebih 

kecil, dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan good 

corporate governance. 

e) Penggunaan sumber daya yang lebih efektif 

Selain itu manfaat GCG bagi perusahaan yang diterapkan, 

pengelolaan dan penggunaan sumber daya akan menjadi lebih 

efektif. Perusahaan hanya akan menaruh karyawan yang sesuai 
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dengan kemampuannya. Hal ini tidak terjadi tumpang tindih 

tugas yang menagkibatkan kekacauan pada tubuh perusahaan 

tersebut. 

f) Dapat mencegah munculnya KKN 

KKN atau yang sering kita kenal dengan istilah korupsi, kolusi 

dan nepotisme merupakan salah satu faktor penghambat dari 

kemajuan suatu perusahaan. Dengan adanya KKN pada suatu 

perusahaan dapat menyebabkan : 

(1) Perusahaan menjadi rugi 

(2) Penempatan sumber daya yang tidak pas dan tidak efektif 

(3) Bangkrut 

(4) Terjerat kasus hukum 

Dengan menerapkan prinsip dan konsep dari good corporate 

governance ini, maka KKN yang sering terjadi pada 

perusahaan dapat dikrangi dan ditekan jumlahnya. 

g) Suasana lingkungan bekerja yang lebih baik 

Manfaat Good corporate governance juga berguna untuk 

meningkatkan lingkungan bekerja menjadi lebih baik. Setiap 

karyawan akan merasa dihargai dan membuat mereka akan 

merasa betah. Dengan begitu, penerapan good corporate 

governance akan menyebabkan lingkungan pekerjaan 

darikaryawan menjadi lebih baik. 
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h) Mencegah terjadinya turnover pada karyawan 

Turnover merupakan istilah lain untuk pindah kerja pada 

karyawan. Sering sekali kita mendengan ada istilah karyawan 

yang tidak betah, baru 1 – 2 tahun bekerja sudah ingin berhenti 

dan pindah dari pekerjaannya. Tentu saja hal ini dapat 

merugikan pihak perusahaan. Namun demikian, dengan 

penerapan konsep good corporate governance, intensi 

karyawan dalam melakukan turnover ini dapat ditekan dan 

diminamilisir. 

Hal ini karena good corporate governance dapat meningkatkan 

kualitas pekerjaan dan membuat karyawan menjadi lebih betah 

berapa dalam perusahaan tersebut. 

i) Melindungi hak para pemegang saham 

Manfaat GCG bagi perusahaan dalam konsep ini dapat 

melindungi hak dan kepentingan dari para pemegang saham 

perusahaan. Dengan adanya good corporate governance, maka 

kepentingan dan juga hak dari pemegang saham untuk 

menjalankan tugasnya menjadi lebih optimal, sehingga para 

pemegang saham dapat menciptakan kebijakaan-kebijakan 

yang nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan dan 

karyawannya. 
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j) Meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor 

Suatu perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance dengan bak dan optimal akan memiliki suasana dan 

kualitas pekerjaan yang baik. Selain itu good corporate 

governance juga dapat berpengaruh pada kondisi neraca 

keuangan perusahaan. Hal ini akan menjadi nilai tambah dari 

suatu perusahaan di mata para investor. 

Para investor akan lebih tertarik untuk menanamkan saham 

pada perusahaan yang memiliki kualitas dan suasana bekerja 

yang baik serta neraca keuangan yang positif. 

k) Hubungan antar perangkat perusahaan yang lebih baik 

Biasanya beberapa karyawan terutama bawahan seringkali 

merasa takut apabila berhadapan dengan atasannya. Namun, 

dengan penerapan good corporate governance secara tepat, hal 

ini tidak akan tejadi. Hubungan antara perangkat perusahaan, 

baik horizontal maupun vertikal akan menjadi lebih harmonis. 

3) Prinsip-Prinsip GCG 

Pelaksanaan Good Corporate Governace (tata kelola perusahaan) 

harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yakni:
36
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a) Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 

b) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif. 

c) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian 

pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang 

sehat. 

d) Independensi (independency) yaitu pengelolaan perusahaan 

secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun. 

e) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak steakholders yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4) Penilaian GCG
37

 

Dalam menghitung GCG ini peneliti menggunakan kuisioner 

dari Forum for Corporate Governance in Indonesia  (FCGI). FCGI 
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sendiri adalah forum yang didirikan pada tanggal 8 Februari 2000 

oleh 5 profesional dan asosiasi bisnis, yaitu AEI (Asosiasi Emiten 

Indonesia),  IAI-KAM (Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen 

Akuntan Manajemen), IFEA (The Indonesian Financial Executives 

Association atau Ikatan Eksekutif Keuangan Indonesia), INA (The 

Indonesian Netherlands Association atau Perkumpulan Indonesia 

Belanda), dan MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia), dan pada 

saat ini telah berkembang dengan tambahan 5 anggota lainnya APEI 

(Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia), FKSPI BUMN atau BUMD 

(Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern BUMN atau BUMD), 

IIA Indonesia Chapter (The Institute of Internal Auditors), MAPPI 

(Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan YPIA (Yayasan 

Pendidikan Internal Auditor). FCGI mengembangkan alat untuk 

melakukan sef-assessment terhadap kondisi GCG di perusahaan 

dalam berkas spreadsheet. Penilaian juga bisa dilakukan secara 

online melalui website mereka di http://www.fcgi.or.id .  Dengan 

alat tersebut, suatu perusahaan atau lembaga keuangan dapat 

menilai diri sendiri kondisi GCG melalui satu set kuesioner yang 

telah diberi bobot dan skor evaluasi tertentu. 
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Secara singkat, ada lima aspek yang dinilai dalam kerangka 

penilaian GCG versi FCGI ini, yaitu:
38

 

a) Hak pemegang saham (bobot 20%).  

Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat 

memberikan evaluasi, apakah perusahaan atau lembaga 

keuangan telah: 

(1) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) dalam kurun waktu 6 bulan setelah akhir tahun 

buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan 

Terbatas; 

(2) menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan 

mengenai Rapat Tahunan  Pemegang Saham sekurang-

kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan; 

(3) mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS 

dan memanfaatkan hak suara mereka; 

(4) memberikan kesempatan yang cukup kepada para 

pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan di 

RUPS; dll. 

b) Kebijakan GCG (bobot 15%).  

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri 

apakah perusahaan atau lembaga keuangan telah: 
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(1) memiliki aturan tertulis tentang GCG di mana  dijelaskan 

hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab 

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris; 

(2) menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui 

kebijakan perusahaan mengenai investor publik; 

(3) membentuk sebuah organ yang bertanggung jawab 

(misalnya Dewan Komisaris) untuk memastikan bahwa 

perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan; 

(4) memiliki aturan perilaku atau etika bagi karyawan secara 

tertulis; 

(5) menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan 

perilaku atau etika tersebut; dll. 

c) Praktik GCG (bobot 30%) 

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah 

di dalam perusahaan atau lembaga keuangan: 

(1) Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur 

dengan Dewan Komisaris; 

(2) ada rencana strategis dan rencana operasional yang 

memberi petunjuk kepada Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka; 

(3) Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan 

pelatihan atau mempunyai latar belakang yang tepat, yang 
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memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas 

mereka; 

(4) anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak 

terlibat konflik kepentingan; 

(5) ada sistem penilaian kinerja Dewan Direksi maupun 

Dewan Komisaris; dll. 

d) Pengungkapan (bobot 20%). 

Dalam seksi ini kita dapat  menilai apakah perusahaan atau 

lembaga keuangan telah: 

(1) menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan 

analis keuangan; 

(2) memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha; 

(3) mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris dengan benar; 

(4) mengungkap transaksi pihak terkait; 

(5) menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis 

melalui internet; dll. 

e) Audit (bobot 15%) 

Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan atau 

lembaga keuangan telah: 

(1) memiliki audit internal yang efektif, 

(2) diaudit oleh akuntan publik yang independen, 
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(3) memiliki komite audit yang efektif, 

(4) mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit 

internal, audit eksternal dan komite audit, dll. 

c. Earning (Rentabilitas) 

Rasio rentabilitas atau keuntungan merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. 

Atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulan dan lain-lain), 

untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien.
39

 

Rasio profitabilitas terdiri dari:
 40

 

1) Return On Asset (ROA)
41

 

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank 

dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset 

yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran 

produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan 

keuntungan. Besarnya nilai ROA dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

ROA = 
Laba Sebelum Pajak 

× 100% 
Rata-Rata Total Aset 

 

 

                                                 
39

 Asnaini, dkk. Manajemen, 96. 
40

 Suwiknyo, Analisis, 65. 
41

 Ibid., 149-150. 



66 

 

 

2) Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aset (capytal) yang ada untuk 

mendapatkan laba (net income)
42

. Nilai ROE menjadi tolak ukur 

mengenai tingkat pengembalian keuntungan dibandingkan dengan 

imbal bagi hasil.
43

 Rumus untuk menghitung besarnya ROE adalah 

sebagai berikut: 

ROE = 
Laba Setelah Pajak 

× 100% 
Modal 

 

3) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan 

Operasional.
 44

 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk 

                                                 
42

 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 328. 
43

 Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik 

Proses Pembiayaan di Bank Syariah (Jakarta: PT Alex Media Kompotindo, 2009), 125. 
44

 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 225. 
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mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan 

bank yang bersangkutan.
45

 

Untuk mengitung besarnya BOPO maka digunakan rumus: 

BOPO = 
Beban Operasional 

× 100% 
Pendapatan Operasional 

 

d. Capital (Permodalan) 

Rasio permodalan adalah untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian 

kredit, dan rasio yang digunakan adalah CAR (Capital Adequaci Ratio) 

yakni perbandingan antara aktiva tertimbang menurut resiko dengan 

total modal.
 46

  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 

2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 

8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio 

yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 

bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-

                                                 
45

 http://diditnote.blogspot.co.id/2013/04/biaya-operasional-terhadap-pendapatan.html diakses 

Rabu, 15 Juni 2016 pukul 07.15 WIB. 
46

 Lampiran 1 Surat Edaran BI No 13/24 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. 

http://diditnote.blogspot.co.id/2013/04/biaya-operasional-terhadap-pendapatan.html
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dana dari sumber-sumber diluar bank. Capital Adequacy adalah 

kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen 

bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol 

resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

modal (Almilia, 2005). Perhitungan Capital Adequacy didasarkan pada 

prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus 

disediakan jumlah modal sebesar persentase 

tertentu terhadap jumlah penanamannya.
47

 Rumus CAR yang digunakan 

adalah:
 
 

CAR = 
Modal 

× 100% 
DPK 

 

  

                                                 
47

 http://diditnote.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-dan-rumus-capital-adequacy.html diakses 

Rabu, 15 Juni 2016 pukul 07.10 WIB 

http://diditnote.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-dan-rumus-capital-adequacy.html
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya. Sedangkan penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui. Data yang dideskriptifkan adalah data-data laporan keuangan pada 

lembaga keuangan yang dipublikasikan untuk menentukan kategori kesehatan 

pada lambaga keuangan tersebut.
48

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Baitul Mal wa Tamwil 

(BMT) Natijatul Umat yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim Komplek 

Masjid Noer Zaenal Cekok Babadan Ponorogo. Letak BMT ini sangat strategis 

karena terletak di tepi jalan raya Ponorogo-Madiun sehingga memudahkan 

masyarakat untuk melakukan transaksi di BMT Natijatul Umat. 

C. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 

                                                 
48

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

37. 
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1. Data sekunder, yakni data yang berasal dari bukan sumbernya langsung dan 

melalui perantara. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Laporan 

Keuangan BMT Natijatul Umat pada periode 2012, 2013, 2014 dan 2015.  

2. Data primer, yakni diperoleh dari wawancara dengan karyawan BMT 

Natijatul Umat Babadan Ponorogo. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang dimana alat 

pengumpul datanya merupakan form pencatatan dokumen dan sumber 

datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia yang telah diambil dari 

laporan keuangan tahunan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo. 

Dokumentasi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang Profil 

Resiko, Rentabilitas dan Permodalan. 

2. Teknik wawancara yang dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk 

mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan 

satu objek tertentu atau orang lain. Individu yang menjadi sasaran 

wawancara ini sering disebut informan, yakni orang yang memiliki keahlian 

atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
49

 

Informan tersebut adalah karyawan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.  

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara 

terstruktur karena peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi 

                                                 
49

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 312. 
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apa saja yang dibutuhkan dan peneliti juga mempunyai daftar pertanyaan 

yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya. Ketika responden merespon 

atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, peneliti 

mencatat jawaban tersebut dan peneliti melanjutkan pertanyaan lain yang 

sudah disusun atau disiapkan.
50

 Teknik ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah tentang resiko hukum, opoerasional, kepatuhan, reputasi 

dan Good Corporate Governace. 

E. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan 

metode RGEC dan tolok ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu 

lembaga keuangan dilakukan setelah penilaian terhadap masing-masing rasio, 

yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang digolongkan menjadi peringkat 

kesehatan lembaga keuangan. 

1. Rasio Risk Profile (Profil Risiko)
 51

 

a. Resiko Kredit 

Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dan/atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Rumusnya adalah: 

 
Kredit Bermasalah 

× 100% 
Total Kredit 

 

                                                 
50

 Ibid., 313. 
51

Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank 

yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total 

kredit adalah jumlah total kredit kepada pihak ketiga bukan bank. 

Tabel 3.1. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Kredit  

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit sangat memadai 

(0,25% < Rasio ≤ 2%) 

2 Satisfactory 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit memadai (2%< 

Rasio ≤ 3,75%) 

3 Fair 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit cukup memadai 

(3,75% < Rasio . 5%) 

4 Marginal 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit kurang memadai 

(5%< Rasio ≤ 6,75%) 

5 Unsatisfactory 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit tidak memadai 

(Rasio< 6,75 %) 

 

b. Resiko Pasar 

Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi 

pasar, yakni resiko perubahan harga option. Resiko pasar meliputi antara 

lain resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko 

komoditas. Rumusnya adalah: 
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Aset Trading + Aset Derivatif + Aset FVO 

× 100% 
Total Aset 

 

Aset trading adalah penempatan pada bank lain, surat berharga 

yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan akseptasi, kredit 

dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan  (trading). 

Aset derivatif adalah seluruh aset transaksi spot dan derivatif. Aset Fair 

Value Option (FVO) adalah penempatan pada bank lain, surat berharga, 

surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan 

akseptasi, kredit dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diukur 

dengan nilai wajar (fair value option). Dan total aset adalah total aset 

secara neto (setelah set-off antar kantor) sesuai yang tertera pada laporan 

keuangan. 

Tabel 3.2. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Pasar  

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 
45% < Rasio) 

2 Satisfactory 
(40% < Rasio . 45%) 

3 Fair 
(35% < Rasio . 40%) 

4 Marginal 
(30% < Rasio . 35%) 

5 Unsatisfactory 
(Rasio < 30%) 
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c. Resiko Likuiditas 

Resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset 

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu 

aktivitas dan kondisi keuangan bank. Rumusnya adalah: 

 
Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder 

× 100% 
Total Aset 

 

Aset likuid primer adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi 

kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban 

jatuh tempo, yang terdiri atas: 

1) Kas; 

2) Penempatan pada Bank Indonesia atau bank lain; 

3) Surat berharga kategori siap dijual atau trading; 

4) Seluruh surat berharga yang memiliki kualitas tinggi, 

diperdagangkan  pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 

tahun atau kurang. 

Aset likuid sekunder adalah sejumlah aset likuid  dengan kualitas 

lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan 

dan pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari: 



75 

 

 

1)  Surat berharga dengan kualitas baik, diperdagangkan pada pasar 

aktif, dan memiliki sisa waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 

5 tahun; 

2) Surat berharga dengan kategori HTM dan memiliki sisa jatuh 

waktu lebih dari 1 tahun; 

3) Surat berharga dengan kategori trading  dan memiliki sisa waktu 

lebih dari 5 tahun. 

Tabel 3.3. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Likuiditas  

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 
Kualitas manajemen risiko 

likuiditas sangat memadai (Rasio 

< 20%) 

2 Satisfactory 
Kualitas manajemen risiko  

likuiditas memadai (15% < Rasio 

20%) 

3 Fair 
Kualitas manajemen risiko 

likuiditas cukup memadai (5% < 

Rasio 15%) 

4 Marginal 
Kualitas manajemen risiko 

likuiditas kurang memadai (0% < 

Rasio ≤ 5%) 

5 Unsatisfactory 

Kualitas manajemen risiko 

likuiditas tidak memadai (Rasio 

≤ 

0%) 
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2. Rasio Good Corporate Governance (GCG) 

Dalam menilai rasio GCG sudah ada alat yang dapat digunakan 

sebagai penilaian mandiri (self assessment) apakah pada suatu perusahaan 

atau lembaga keuangan itu sudah baik atau tidak. Salah satu alat untuk 

melakukan penilaian mandiri tersebut dikembangkan oleh FCGI (Forum for 

Corporate Governance in Indonesia). Alat itu berwujud seperangkat 

kuisioner yang dapat diisi sendiri oleh perusahaan atau lembaga keuangan 

dan selanjutnya memberikan skor atau penilaian secara objektif terhadap 

jawabannya itu. 

Melalui kuisioner tersebut, perusahaan atau lembaga keuangan dapat 

melakukan penilaian pada beberapa bidang Corporate Governance, dimana 

pada masing-masing bidang tersebut dilakukan pembobotan. Dalam 

kuisioner FCGI tersebut pembobotan dilakukan pada 5 (lima) bidang, 

yaitu:
52

 

a. Hak-hak pemegang saham (20%) 

b. Kebijakan Corporate Governance (15%) 

c. Praktek-praktek Corporate Governance (30%) 

d. Pengungkapan (Disclosure) (20%) 

e. Fungsi audit (15%) 

Penilaian pada masing-masing bidang tertera dalam lampiran. 

 

                                                 
52

 www.fcgi.or.id diakses 25 Juni 2016. 

http://www.fcgi.or.id/
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3. Rasio Earning (Rentabilitas) 

a. Return On Asset (ROA)
53

 

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 

mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang 

menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank 

dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Besarnya 

nilai ROA dapat dihitung dengan rumus berikut: 

ROA = 
Laba Sebelum Pajak 

× 100% 
Rata-Rata Total Aset 

 

Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba 

rugi bank tahun berjalan yang disetahunkan. Contohnya untuk posisi 

bulan juni akumulasi laba perposisi juni dihitung dengan cara dibagi 6 

dan dikalikan 12. Sedangkan rata-rata total aset contohnya untuk posisi 

bulan juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi januari 

sampai dengan juni dibagi dengan 6.
54

 

Tabel 3.4. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (ROA) 

 

Peringkat  Keterangan  Kriteria  

1 Sangat Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA 

                                                 
53

 Suwiknyo, Analisis, 149-150. 
54

 Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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Memadai diatas 2%) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio ROA berkisar 

antara 1,26% sampai dengan 2%). 

3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 0,51% sampai dengan 

1,25%) 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROA mengarah 

negatif, rasio berkisar 0% sampai dengan 

0,5%) 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROA negatif, rasio dibawah 0%) 

 

b. Return on Equity (ROE)
55

 

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola aset (capytal) yang ada untuk mendapatkan laba (net 

income). Rumus untuk menghitung besarnya ROE adalah sebagai 

berikut: 

 

ROE = 
Laba Setelah Pajak 

× 100% 
Modal 

 

Tabel 3.5.  

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (ROE) 

 

Peringkat  Keterangan  Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi (rasio di 

atas20%). 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio ROE berkisar 

antara 12,51% sampai dengan 20%). 
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 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 328. 
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3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROE 

berkisar antara 5,01% sampai dengan 12,5%) 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROE mengarah 

negatif, rasio berkisar antara 0% sampai 

dengan 5%). 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian yang besar (ROE 

negatif, rasio di bawah 0%) 

 

c. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
56

 

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Rasio ini merupakan perbandingan 

antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional. Untuk 

mengitung besarnya BOPO maka digunakan rumus: 

BOPO = 
Beban Operasional 

× 100% 
Pendapatan Operasional 

 

Tabel 3.6. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO) 

 

Peringkat  Keterangan  Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat baik (rasio BOPO 

berkisar antara 83% sampai dengan 88%) 

2 Memadai Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO 

berkisar antara 89% sampai dengan 93%) 

3 Cukup 

Memadai 

Tingkat efisiensi cukup baik (rasio BOPO 

berkisar antara 94% sampai dengan 96%) 

4 Kurang 

Memadai 

Tingkat efisiensi buruk (rasio BOPO 

berkisar antara 97% sampai dengan 100%) 

                                                 
56

 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 225. 
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5 Tidak 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat buruk (rasio diatas 

100%) 

4. Rasio Capital (Permodalan)
57

 

Rasio permodalan adalah untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit, dan 

rasio yang digunakan adalah CAR (Capital Adequaci Ratio). Rumus CAR 

yang digunakan adalah: 

CAR = 
Modal 

× 100% 
DPK 

 

Tabel 3.7. 

Matriks kriteria penetapan peringkat Faktor Permodalan 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi sangat 

signifikan dibandingkan dengan 

rasio KPMM yang ditetapkan 

dalam ketentuan (KPPM > 15%) 

2 Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi cukup 

signifikan dibandingkan dengan 

rasio KPMM yang ditetapkan 

dalam ketentuan (9% < KPMM 

15%) 

3 Cukup Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi secara 

marjinal dibandingkan dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (8% < KPMM 9%) 

4 Kurang Memadai 
Rasio KPMM di bawah ketentuan 

yang berlaku (KPMM 8%) 

5 
Tidak Memadai 

 

Rasio KPMM dibawah ketentuan 

yang berlaku dan bank cenderung 

menjadi tidak solvable (KPMM 

                                                 
57

 Lampiran 1 Surat Edaran BI No 13/24 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. 
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8%) 

 

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dalam 

metode ini berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap 

peringkat setiap faktor: profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan 

dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masingmasing faktor. 

Peringkat Komposit dikategorikan sebagai berikut: 

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya. 

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum cukup sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya. 

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum kurang sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi 
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pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum tidak sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya. 
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BAB IV 

PEMAPARAN DATA HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil BMT Natijatul Umat 

1. Sejarah Berdirinya BMT Natijatul Umat
58

 

BMT Natijatul Umat merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat 

yang berprinsipkan syari’ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat 

dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat, 

terutama ekonomi kecil dan menengah. Kegiatan pemberdayaan yang 

dilakukan BMT Natijatu Umat meliputi: pemberdayaan permodalan, 

pemberdayaan manajemen, dan pemberdayaan sumber daya manusia. 

Dimana BMT Natijatul Umat merupakan lembaga keuangan yang berpayung 

hukum koperasi serba usaha yang menggunakan pola syari’ah dan telah 

beroperasi mulai tanggal 6 April 2007  serta telah mendapat izin dari 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Dinas INDAKOP) dengan dikeluarkannya 

izin Badan Hukum No. 170/BH/XVI/121/2007. 

Faktor yang mendorong didirikannya BMT Natijatul Umat adalah 

adanya kenyataan bahwa umat Islam, khususnya warga Nahdliyin di wilayah 

Kecamatan Babadan jumlahnya cukup besar yang pada umumnya tingkat 

ekonomi mereka tergolong pada kelas menengah ke bawah dan usaha-usaha 

ekonomi yang mereka lakukan adalah usaha kecil dan menengah, sehingga 

                                                 
58

 Dokumentasi BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo 
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perlu mendapatkan sentuhan.  Berdasarkan hal tersebut, maka timbul 

pemikiran untuk menghimpun warga Nahdliyin yang jumlahnya cukup besar 

sebagai kekuatan sumber dana dan apabila kita dapat dengan amanah, aman 

dan professional, tentu akan menjadi modal untuk memberdayakan ekonomi 

umat. Di samping itu dana yang berupa jariyah, infaq dan shadaqah dari 

kalangan warga Nahdliyin dapat dihimpun melalui BMT Natijatul Umat yang 

akan disalurkan bagi kaum dhuafa yang membutuhkan. 

Kegiatan utama BMT Natijatul Umat adalah menghimpun dana dari 

masyarakat baik berupa titipan amanah, investasi muhdarabah  ataupun 

berupa infaq, shadaqah dan jariyah untuk selanjutnya disalurkan dalam 

bentuk pembiayaan baik untuk usaha produktif maupun konsumtif, serta 

talangan dana yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan prinsip syari’ah 

Islam berdasarkan kaidah fiqh dan dalil-dalil syar’i yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Visi dan Misi 

Visi perusahaan yaitu memberdayakan ekonomi umat berdasarkan 

shar’i, sedangkan misi perusahaan adalah meningkatkan dan 

mengembangkan ekonomi umat terutama ekonomi kecil dan menengah 

melalui pemberdayaan permodalan secara shar’i, pemberdayaan manajemen 

dan sumber daya manusia, serta meningkatkan ukhuwah umat Islam melalui 

penggalangan dan pengelolaan ekonomi Islam menuju khiru ummah. 
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3. Struktur Organisasi BMT Natijatul Umat 

Bagan 4.1 

BMT NATIJATUL UMAT 
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Bagan 4.2 

MEKANISME OPERASIONAL UNIT JASA  

KEUANGAN SYARIAH (UJKS) 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEWAN PENDIRI ANGGOTA PENDIRI 
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Mudhorobah  Mudhorobah 

Berjangka 

 S. Haji 
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 Administrasi 

Keuangan 

 M. Marketing 

 M. Pembiayaan 

 M. Personalia & 
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 Murobahah 
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 Ijaroh 
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 Qordhul Hasan 
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4. Produk-Produk di BMT Natijatul Umat 

a. Funding (Penghimpunan Dana) 

1) Simpanan Wadiah 

Simpanan wadiah adalah simpanan yang sifatnya titipan dan 

sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah. 

2) Simpanan Pendidikan 

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang dipersiapkan 

untuk pendidikan dan masa depan anak selama pendidikan. 

3) Simpanan Qurban 

Simpanan qurban adalah simpanan yan dipersiapkan untuk 

membantu ibadah qurban. 

4) Simpanan Walimah 

Simpanan walimah adalah simpanan yang disediakan untuk 

persiapan pernikahan. 

5) Simpanan Wisata 

Simpanan wisata adalah simpanan yang disediakan untuk 

perjalanan wisata. 

6) Simpanan Mudharabah 

Simpanan mudharabah adalah simpanan yang ditujukan 

kepada masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bentuk deposito 

berjangka. 
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7) Simpanan Masa Depan 

Simpanan masa depan (Simapan) adalah simpanan yang 

berorientasi hari esok yang bisa diambil setelah jatuh tempo masa 

simpanan, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. 

b. Lending  (Penyaluran Dana) 

1) Pembiayaan Murabahah 

Murabahah  adalah perjanjian jual beli antara BMT dengan 

nasabah. BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian 

menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati 

antara BMT dengan nasabah. 

2) Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih 

pihak, dimana pemilik modal (shohibul maal) mempercayakan 

sejumlah modal  kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian awal. Bentuk ini merupakan kerja sama dengan kontribusi 

seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. 

3) Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) 

adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil, dimana dua orang atau 

lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan 

proporsi yang sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 
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antara para pihak dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi 

modal. 

4) Pembiayaan Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau 

pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

5) Pembiayaan Rahn atau Gadai 

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-

prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya 

administrasi dan ijarah (biaya jasa simpanan dan pemeliharaan 

barang jaminan). 

6) Pembiayaan Qardhul Hasan 

Pembiayaan qardhul hasan adalah jenis pembiayaan yang 

diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. 

Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya 

mengembalikan sejumlah pokok pembiayaan tanpa tambahan bagi 

hasil atau margin atau fee. 

B. Laporan Keuangan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo  

Pada laporan keuangan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo ini 

meliputi laporan neraca dan laporan laba rugi pada tahun 2012-2015 yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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C. Analisis Kinerja Keuangan pada BMT Natijatul Umat  

1. Analisis Rasio Risk Profile (Profil Risiko) 

a. Resiko Kredit 

Analisis resiko kredit adalah analisis terhadap resiko akibat 

kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada 

bank. Rumus yang digunakan adalah: 

 
Kredit Bermasalah 

× 100% 
Total Kredit 

 

Tabel 4.1. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Kredit  

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit sangat memadai 

(0,25% < Rasio ≤ 2%) 

2 Satisfactory 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit memadai (2%< 

Rasio ≤ 3,75%) 

3 Fair 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit cukup memadai 

(3,75% < Rasio 5%) 

4 Marginal 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit kurang memadai 

(5%< Rasio ≤ 6,75%) 

5 Unsatisfactory 
Kualitas penerapan manajemen 

risiko kredit tidak memadai 

(Rasio< 6,75 %) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 
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Tabel 4.2.  

Daftar Perhitungan Analisis Resiko Kredit 

Tahun  Kredit Bermasalah Total Kredit Rasio (%) Kriteria 

2012 176.135.200 494.345.158 35,62 Unsatisfactory 

2013 183.830.500 537.397.150 34,20 Unsatisfactory 

2014 153.007.700 555.324.350 27,55 Unsatisfactory 

2015 173.961.500 571.278.150 30,45 Unsatisfactory 

Sumber: data yang diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, 2013, 

2014 dan 2015 prosentase penilaian resiko kredit berturut-turut adalah 

sebesar 35,62%, 34,20%, 27,55%, dan 30,45%. Dan kriteria yang 

diberikan pada penilaian resiko kredit adalah unsatisfactory. Prosentase 

yang besar ini diperoleh karena jumlah kredit bermasalah yang ada pada 

BMT Natijatul Umat baik itu kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) 

dan Macet(M) jumlahnya banyak, sehingga jika dibandingkan atau dibagi 

dengan total kredit yang selisihnya tidak terlalu banyak dengan jumlah 

kredit bermasalah.  

Kriteria unsatisfactory yang diperoleh BMT Natijatul Umat pada 

penilaian manajemen resiko kredit menunjukkan bahwa kualitas 

penerapan manajemen risiko kredit tidak memadai, yang menunjukkan 

bahwa BMT belum maksimal dalam mengelola manajemen resiko kredit. 
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Ini dikarenakan BMT terlalu longgar dalam memberikan pembiayaan dan 

BMT belum menunjukkan sikap ketegasan atas pembiayaan atau kredit 

bermasalah sehingga banyak nasabah yang yang masih terlambat dalam 

menyelaesaikan pembiayaannya.  

b. Resiko Pasar 

Analisis resiko pasar merupakan analisis terhadap resiko yang 

timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang 

dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan yang dapat menimbulkan 

kerugian. Rumus yang digunakan adalah: 

 
Aset Trading + Aset Derivatif + Aset FVO 

× 100% 
Total Aset 

 

Tabel 4.3. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Pasar 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 
45% > Rasio) 

2 Satisfactory 
(40% < Rasio 45%) 

3 Fair 
(35% < Rasio 40%) 

4 Marginal 
(30% < Rasio 35%) 

5 Unsatisfactory 
(Rasio < 30%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 
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Tabel 4.4.  

Daftar Perhitungan Analisis Resiko Pasar 

Tahun  
Aset Trading, Aset 

Derivatif, dan Aset 

FVO 

Total Aset Rasio (%) Kriteria 

2012 43.407.217 627.138.081 6,92 Unsatisfactory 

2013 20.062.217 522.222.061 3,84 Unsatisfactory 

2014 50.862.427 566.231.389 8,98 Unsatisfactory 

2015 59.802.385 593.246.347 10,08 Unsatisfactory 

Sumber: data yang diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, 2013, 

2014 dan 2015 prosentase penilaian resiko pasar berturut-turut adalah 

sebesar 6,92%, 3,84%, 8,98%, dan 10,08%. Dan kriteria yang diberikan 

pada penilaian resiko pasar adalah unsatisfactory. Prosentase yang kecil 

ini diperoleh karena BMT Natijatul Umat tidak menggunakan portofolio 

dalam menyimpan tabungannya, sehingga resiko pasar yang meliputi 

resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko komoditas 

tidak dapat dihitung. 

c. Resiko Likuiditas 

Analisis resiko likuiditas adalah analisi yang disebabkan bank atau 

lembaga keuangan  tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh 

waktu. Rumus yang digunakan adalah: 
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Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder 

× 100% 
Total Aset 

 

Tabel 4.5. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Likuiditas 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong 
Kualitas manajemen risiko 

likuiditas sangat memadai (Rasio 

< 20%) 

2 Satisfactory 
Kualitas manajemen risiko  

likuiditas memadai (15% < Rasio 

20%) 

3 Fair 
Kualitas manajemen risiko 

likuiditas cukup memadai (5% < 

Rasio 15%) 

4 Marginal 
Kualitas manajemen risiko 

likuiditas kurang memadai (0% < 

Rasio ≤ 5%) 

5 Unsatisfactory 
Kualitas manajemen risiko 

likuiditas tidak memadai (Rasio 

≤ 0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 

 

Tabel 4.6.  

Daftar Perhitungan Analisis Resiko Likuiditas 

Tahun  
Aset Likuid Primer 

dan Aset Likuid 

Sekunder 

Total Aset Rasio (%) Kriteria 

2012 46.181.217 627.138.081 7,36 Fair 

2013 26.284.217 522.222.061 5,03 Fair 

2014 54.204.177 566.231.389 9,57 Fair 
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2015 66.428.135 593.246.347 11,19 Fair 

Sumber: data yang diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, 2013, 

2014 dan 2015 prosentase penilaian resiko likuiditas berturut-turut adalah 

sebesar 7,36%, 5,03%, 9,57%, dan 11,19%. Dan kriteria yang diberikan 

pada penilaian resiko likuiditas adalah fair. Prosentase yang besar ini 

diperoleh karena aset likuid yang disediakan oleh BMT mencukupi 

kebutuhan dari BMT, baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

maupun memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan meskipun 

kriterianya cukup memadai. 

d. Resiko Operasional 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Zainul Arifin selaku 

Manajer BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo pada hari Rabu, 4 

Januari 2017 bahwa dalam resiko operasional itu sudah memadai 

dikarenakan pada setengah indikator resiko operasional sudah dipenuhi. 

Seperti halnya dalam karakteristik dan kompleksitas bisnis BMT 

mempunyai struktur organisasi yang baik, keragaman produk dan jasa 

yang banyak, serta mengadakan kerja sama dengan lembaga lain untuk 

melakukan inivasi baru. Begitu halnya dalam SDM dan teknologi, BMT 

juga sudah memadai yakni BMT tidak pernah mengalami kerugian yang 
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diakibatkan oleh SDM maupun teknologi maupun bencana alam maupun 

kondisi geografis BMT. 

e. Resiko Hukum 

Dalam resiko hukum BMT Natijatul Umat juga sangat memadai 

dikarenakan semua indikator dalam resiko hukum sudah dipenuhi, dan 

juga di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo tidak pernah mengalami 

tuntutan hukum yang terkait akad dalam BMT ataupun yang lainnya 

karena semua permasalahan di BMT diselesaikan dengan kekeluargaan. 

Sedangkan terkait isi perjanjian, resiko-resiko dalam suatu akad dan 

istilah-istilah yang tidak umum di kalangan masyarakat umum juga 

dijelaskan secara rinci oleh BMT. 

f. Resiko Kepatuhan 

Pada resiko kepatuhan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo 

memiliki predikat sangat memadai dikarenakan BMT tidak pernah 

mengalami teguran terkait kinerja BMT dan jika terdapat temuan adanya 

pelanggaran terkait kinerja BMT, BMT menindaklanjuti secara cepat dan 

tepat. 

g. Resiko Reputasi 

Pada resiko reputasi BMT memiliki predikat memadai dikarenakan 

BMT melakukan transparansi informasi keuangan dengan anggota BMT 

dan nasabah tidak mengeluh terkait kinerja BMT. Tetapi terkait 

kredibilitas dan reputasi BMT masih belum sepenuhnya dipercaya oleh 
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masyarakat umum, yang dibuktikan dengan masih terbatasnya anggota 

atau nasabah pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo tersebut. 

2. Analisis Rasio Good Corporate Governance (GCG) 

Penilaian terhadap rasio GCG merupakan penilaian terhadap prinsip-

prinsip dasar GCG yang mencerminkan asas transparansi, 

pertanggungjawaban, akuntabilitas dan keadilan. Dalam menilai asas tersebut 

diperlukan alat yang digunakan untuk menilai dan mengetahui kondisi GCG 

pada suatu lembaga keuangan. Salah satu alat yang untuk menilai GCG 

adalah seperti yang dikembangkan oleh FCGI (Forum for Corporate 

Governance in Indonesia) yang bebentuk kuisioner yang dapat diisi sendiri 

oleh lembaga keuangan dan selanjutnya lembaga keuangan memberikan 

penilaian secara objektif terhadap jawaban tersebut. Melalui kuisioner 

tersebut lembaga keuangan dapat melakukan penilaian pada beberapa bidang 

GCG, dimana pada masing-masing bidang dilakukan pembobotan. 

Pembobotan tersebut dilakukan pada 5 bidang, yakni hak-hak pemegang 

saham (20%), kebijakan Corporate Governance (15%), praktek-praktek 

Corporate Governance (30%), pengungkapan (disclosure) (20%) dan fungsi 

audit (15%). 

Dari hasil penilaian pada beberapa bidang yang ditentukan oleh FCGI 

kepada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo diperoleh hasil sebagai 

berikut: 



98 

 

 

{(67/85 x 20%) + (20/70 x 15%) + (124/235 x 30%) + (40/90 x 20%) + 

(5/40 x 15%)} = 46,64 dari skor tertinggi 100. 

Dalam penilaian GCG versi FCGI menunjukkan bahwa semakin 

mendekati angka 100 maka nilai GCG pada lembaga keuangan semakin baik. 

Sedangkan nilai 46,64 merupakan nilai yang cukup jauh selisihnya terhadap 

nilai 100, yang berarti bahwa nilai GCG pada BMT Natijatul Umat cukup 

buruk. Ini disebabkan pada kuisioner GCG versi FCGI masih banyak 

pernyataan yang belum sesuai dengan keadaan BMT atau masih banyak 

kondisi yang belum sesuai dengan harapan FCGI. Seperti pada empat aspek 

pembobotan -selain hak-hak pemegang saham- masih jauh dari harapan 

karena hanya setengah saja atau tidak ada setengah dari nilai maksimal yang 

diinginkan. 

3. Analisis Rasio Earnings (Rentabilitas) 

a. Return On Asset (ROA) 

Rumus yang digunakan adalah: 

ROA = 
Laba Sebelum Pajak 

× 100% 
Rata-Rata Total Aset 

 

 

Tabel 4.7.  

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (ROA) 

 

Peringkat  Keterangan  Kriteria  

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA 

diatas 2%) 
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2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio ROA berkisar 

antara 1,26% sampai dengan 2%). 

3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 0,51% sampai dengan 

1,25%) 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROA mengarah 

negatif, rasio berkisar 0% sampai dengan 

0,5%) 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROA negatif, rasio dibawah 0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011 

 

Tabel 4.8.  

Daftar Perhitungan Analisis Return On Asset (ROA) 

Tahun  Laba Sebelum 

Pajak 

Rata-Rata Total 

Aset 

Rasio (%) Kriteria 

2012 33.332.976 627.138.081 5,31 Sangat 

Memadai 

2013 33.858.104 522.222.061 6,48 Sangat 

Memadai 

2014 31.716.144 566.231.389 5,60 Sangat 

Memadai 

2015 31.610.669 593.246.347 5,32 Sangat 

Memadai 

Sumber: data yang diolah 

Pada tahun 2012 menghasilkan rasio rentabilitas ROA sebesar 

5,31% yang menunjukkan bahwa setiap Rp 100,00 aset yang dimiliki 

dapat menghasilkan laba 5,31. Pada tahun 2013 menghasilkan rasio 

rentabilitas sebesar 6,48% yang menunjukkan bahwa setiap Rp 100,00 

aset yang dimiliki dapat menghasilkan laba 6,48. Sedangkan pada tahun 
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2014 rasio rentabilitas menurun yakni pada nilai 5,60%, dan ini berarti 

bahwa setiap Rp 100,00 akan menghasilkan laba 5,60. Dann pada tahun 

2015 rasio rentabilitas mengalami penurunan lagi yakni pada nilai 5,32% 

yang menunjukkan bahwa setiap Rp 100,00 aset yang dimiliki dapat 

menghasilkan laba 5,32. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

laba yang dihasilkan oleh BMT Natijatul Umat mengalami fluktuasi, 

yakni pada tahun 2013 mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 dan 

2015 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal itu disebabkan 

karena profit atau margin yang diterima mengalami kenaikan dan 

penurunan. Kemudian kredit bermasalah juga mempengaruhi naik 

turunnya ROA, yakni jika kredit bermasalah turun maka ROA akan naik 

dan jika kredit bermasalah naik maka ROA akan turun. Pembiayaan yang 

diberikan BMT pun juga akan mempengaruhi naik dan turunnya ROA, 

yakni jika pembiayaan yang diberikan BMT itu banyak maka laba yang 

dihasilkan juga banyak dan pada akhirnya ROA pun juga tinggi, dan 

sebaliknya. 

b. Return on Equity (ROE) 

Rumus yang digunakan adalah: 

ROE = 
Laba Setelah Pajak 

× 100% 
Modal 
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Tabel 4.9. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (ROE) 

 

Peringkat  Keterangan  Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi (rasio di 

atas20%). 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio ROE berkisar 

antara 12,51% sampai dengan 20%). 

3 Cukup 

Memadai 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROE 

berkisar antara 5,01% sampai dengan 12,5%) 

4 Kurang 

Memadai 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROE mengarah 

negatif, rasio berkisar antara 0% sampai 

dengan 5%). 

5 Tidak 

Memadai 

Bank mengalami kerugian yang besar (ROE 

negatif, rasio di bawah 0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011 

 

Tabel 4.10. 

Daftar Perhitungan Analisis Return On Equity (ROE) 

Tahun  Laba Setelah Pajak Modal Rasio (%) Kriteria 

2012 31.740.354 199.712.236 15,89 Memadai 

2013 30.803.168 154.509.665 19,93 Memadai 

2014 31.163.144 166.032.299 18,76 Memadai 

2015 31.057.669 165.402.299 18,77 Memadai 

Sumber: data yang diolah 

Pada tahun 2012 menghasilkan rasio rentabilitas ROE sebesar 

15,89% yang menunjukkan bahwa setiap Rp 100,00 aset yang dimiliki 

dapat menghasilkan laba 15,89. Pada tahun 2013 rasio rentabilitas 
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meningkat pada nilai 19,93% yang menunjukkan bahwa setiap Rp 100,00 

aset yang dimiliki dapat menghasilkan laba 19,93. Sedangkan pada tahun 

2014 rasio rentabilitas mengalami penurunan pada nilai 18,76% yang 

menunjukkan bahwa setiap Rp 100,00 aset yang dimiliki dapat 

menghasilkan laba 18,76. Dan pada tahun 2015 rasio rentabilitas 

mengalami kenaikan meski cuma 0,01% yakni pada nilai 18,77 yang 

menunjukkan bahwa setiap Rp 100,00 aset yang dimiliki dapat 

menghasilkan laba 18,77. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 

rasio rentabilitas mengalami perubahan yang fluktuatif, yakni pada tahun 

2013 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan dan peningkatan 

lagi. Ini disebabkan karena profit atau magin yang diterima BMT juga 

mengalami fluktuasi, ini dikarenakan terjadinya persaingan produk yang 

ditawarkan antar lembaga keuangan baik dari lembaga keuangan syariah 

maupun konvensional. ROE dapat naik dan turun juga dikarenakan 

jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT, yakni jika BMT 

mengeluarkan pembiayaan banyak maka laba yang diterima juga banyak 

dan ROE akan ikut naik. Dan sebaliknya, jika BMT tidak longgar dalam 

memberikan pembiayaan maka laba yang diterima akan turun dan ROE 

pun juga akan turun. 
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c. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rumus yang digunakan adalah: 

BOPO = 
Beban Operasional 

× 100% 
Pendapatan Operasional 

 

 

Tabel 4.11. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO) 

Peringkat  Keterangan  Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat baik (rasio BOPO 

berkisar antara 83% sampai dengan 88%) 

2 Memadai Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO 

berkisar antara 89% sampai dengan 93%) 

3 Cukup 

Memadai 

Tingkat efisiensi cukup baik (rasio BOPO 

berkisar antara 94% sampai dengan 96%) 

4 Kurang 

Memadai 

Tingkat efisiensi buruk (rasio BOPO 

berkisar antara 97% sampai dengan 100%) 

5 Tidak 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat buruk (rasio diatas 

100%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011 

Tabel 4.12.  

Daftar Perhitungan Analisis Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional  

Tahun  Beban 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

Rasio (%) Kriteria 

2012 90.065.480 127.389.456 70,70 
Sangat 

Memadai 

2013 81.468.624 116.640.128 69,84 
Sangat 

Memadai 

2014 71.887.870 104.913.014 68,52 
Sangat 

Memadai 

2015 63.906.913 96.826.582 66,00 
Sangat 
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Memadai 

Sumber: data yang diolah 

Pada tahun 2012 menghasilkan rasio rentabilitas BOPO sebesar 

70,70% per 31 Desember, tahun 2013 menghasilkan rasio BOPO sebasar 

69,84% per 31 Desember, tahun 2014 menghasilkan rasio BOPO sebesar 

68,52%, dan pada tahun 2015 menghasilkan rasio BOPO sebesar 66,00%. 

Berdasarkan tabel di atas rasio BOPO pada BMT Natijatul Umat dari 

tahun ke tahun terus mangalami penurunan, ini menunjukkan bahwa  

BOPO itu sangat memadai. Ini dikarenakan jumlah gaji yang relatif stabil 

dari tahun ke tahun dan juga dikarenakan pendapatan yang dimiliki BMT 

Natijatul Umat belum mampu menutupi semua beban yang dimiliki oleh 

BMT Natijatul Umat. 

4. Analisis Rasio Capital (Permodalan) 

Rumus yang digunakan adalah: 

CAR = 
Modal 

× 100% 
DPK 

 

Tabel 4.13. 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Permodalan  

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi sangat 

signifikan dibandingkan dengan 

rasio KPMM yang ditetapkan 

dalam ketentuan (KPPM > 15%) 

2 Memadai Rasio KPMM lebih tinggi cukup 
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signifikan dibandingkan dengan 

rasio KPMM yang ditetapkan 

dalam ketentuan (9% < KPMM 

15%) 

3 Cukup Memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi secara 

marjinal dibandingkan dengan 

rasio KPMM yang ditetapkan 

dalam ketentuan (8% < KPMM 

9%) 

4 Kurang Memadai 

Rasio KPMM di bawah 

ketentuan yang berlaku (KPMM 

8%) 

5 
Tidak Memadai 

 

Rasio KPMM dibawah 

ketentuan yang berlaku dan bank 

cenderung menjadi tidak 

solvable (KPMM 8%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 

Tabel 4.14.  

Daftar Perhitungan Analisis Capital (Permodalan) 

Tahun  Modal DPK Rasio (%) Kriteria 

2012 199.712.236 60.500.000 330,10 

Sangat 

Memadai 

2013 154.509.665 61.000.000 253,29 

Sangat 

Memadai 

2014 166.032.299 57.500.000 288,75 

Sangat 

Memadai 

2015 165.402.299 130.937.500 126,32 

Sangat 

Memadai 

Sumber: data yang diolah 
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Pada tahun 2012 menghasilkan rasio CAR sebesar 330,10% per 31 

Desember, pada tahun 2013 menghasilkan rasio CAR 253,29%, pada tahun 

2014 menghasilkan rasio CAR sebesar 288,75% dan pada tahun 2015 

menghasilkan rasio CAR sebesar 126,32%. Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa rasio CAR dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dan pada 

tahun 2012 adalah nilai terbesar dari rasio CAR. Prosentase yang tinggi pada 

CAR ini menunjukkan bahwa kemampuan BMT untuk menanggung resiko 

dari kredit atau pembiayaan dan mampu membiayai kegiatan operasional 

dengan baik. 

D. Penetapan Peringkat Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo Dengan Metode RGEC 

Tabel 4.15. 

Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 

Desember 2012 

Komponen 

Faktor 

Rasio % Rasio Peringkat Krieria Keterangan 

Profil 

Resiko 

Resiko 

Kredit 

35,62 5 Unsatisfactory 

Tidak 

Memadai 

Resiko 

Pasar 

6,92 5 Unsatisfactory 

Resiko 

Likuiditas 

7,36 3 Fair 

Resiko 

Operasional 

- - - 

Resiko 

Hukum 

- - - 

Resiko 

Kepatuhan 

- - - 
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Resiko 

Reputasi 

- - - 

GCG - - - 
- 

- 

Rentabilitas 

ROA 5,31 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai ROE 15,89 2 Memadai 

BOPO 70,70 1 Sangat 

Memadai 

Permodalan  CAR 330,10 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai 

Peringkat Komposit PK 3 (Cukup Sehat) 

Sumber: Hasil olah data peneliti 

Profil resiko BMT Natijatul Umat pada tahun 2012 termasuk dalam 

peringkat 5, karena dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang 

dilakukan oleh BMT, kemungkinan kerugian yang dihadapi BMT dari 

resiko inheren komposit adalah sangat tinggi selama periode waktu tertentu 

di masa datang dan kualitas penerapan manajemen resiko secara komposit 

memadai dengan rasio resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas 

masing-masing rasio yaitu 35,62%, 6,92% dan 7,36%.  

Pada faktor rentabilitas peringkatnya adalah sangat memadai, 

karena pembiayaan yang dikeluarkan BMT cukup banyak seningga 

menghasilkan laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan 

permodalan BMT yang dinyatakan dengan rasio ROA, ROE, dan BOPO 

dengan rasio masing-masing sebesar 5,31%, 15,89% dan 70,70%.  
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Pada faktor permodalan peringkatnya menunjukkan peringkat 1 

yang artinya bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang 

sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan 

pengelolaan permodalan yang kuat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR 

sebesar 330,10%.  

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan BMT 

Natijatul Umat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dengan kesimpulan peringkat komposit 3, yang mencerminkan 

kondisi lembaga keuangan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai 

sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

Tabel 4.16. 

Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 

Desember 2013 

Komponen 

Faktor 

Rasio % Rasio Peringkat Krieria Keterangan 

Profil 

Resiko 

Resiko 

Kredit 

34,20 5 Unsatisfactory 

Tidak 

Memadai 

Resiko 

Pasar 

3,84 5 Unsatisfactory 

Resiko 

Likuiditas 

5,03 3 Fair 

Resiko 

Operasional 

- - - 

Resiko 

Hukum 

- - - 

Resiko 

Kepatuhan 

- - - 
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Resiko 

Reputasi 

- - - 

GCG - - - 
- 

- 

Rentabilitas 

ROA 6,48 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai ROE 19,93 2 Memadai 

BOPO 69,84 1 Sangat 

Memadai 

Permodalan  CAR 253,29 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai 

Peringkat Komposit PK 3 (Cukup Sehat) 

Sumber: Hasil olah data peneliti 

Profil resiko BMT Natijatul Umat pada tahun 2013 termasuk dalam 

peringkat 5, karena dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang 

dilakukan oleh BMT, kemungkinan kerugian yang dihadapi BMT dari 

resiko inheren komposit adalah sangat tinggi selama periode waktu tertentu 

di masa datang dan kualitas penerapan manajemen resiko secara komposit 

memadai dengan rasio resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas 

masing-masing rasio yaitu 34,20%, 3,84% dan 5,03%.  

Pada faktor rentabilitas peringkatnya adalah sangat memadai, 

karena pembiayaan yang dikeluarkan BMT cukup banyak seningga 

menghasilkan laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan 

permodalan BMT yang dinyatakan dengan rasio ROA, ROE, dan BOPO 

dengan rasio masing-masing sebesar 6,48%, 19,93% dan 69,84%.  
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Pada faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya 

bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang kuat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 

253,29%.  

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan BMT 

Natijatul Umat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dengan kesimpulan peringkat komposit 3, yang mencerminkan 

kondisi lembaga keuangan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai 

sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

Tabel 4.17. 

Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 

Desember 2014 

Komponen 

Faktor 

Rasio % Rasio Peringkat Krieria Keterangan 

Profil 

Resiko 

Resiko 

Kredit 

27,55 5 Unsatisfactory 

Tidak 

Memadai 

Resiko 

Pasar 

8,98 5 Unsatisfactory 

Resiko 

Likuiditas 

9,57 3 Fair 

Resiko 

Operasional 

- - - 

Resiko 

Hukum 

- - - 

Resiko 

Kepatuhan 

- - - 



111 

 

 

Resiko 

Reputasi 

- - - 

GCG - - - 
- 

- 

Rentabilitas 

ROA 5,60 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai ROE 18,76 2 Memadai 

BOPO 68,52 1 Sangat 

Memadai 

Permodalan  CAR 288,75 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai 

Peringkat Komposit PK 3 (Cukup Sehat) 

Sumber: Hasil olah data peneliti 

Profil resiko BMT Natijatul Umat pada tahun 2014 termasuk dalam 

peringkat 5, karena dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang 

dilakukan oleh BMT, kemungkinan kerugian yang dihadapi BMT dari 

resiko inheren komposit adalah sangat tinggi selama periode waktu tertentu 

di masa datang dan kualitas penerapan manajemen resiko secara komposit 

memadai dengan rasio resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas 

masing-masing rasio yaitu 27,55%, 8,98% dan 9,57%.  

Pada faktor rentabilitas peringkatnya adalah sangat memadai, 

karena pembiayaan yang dikeluarkan BMT cukup banyak seningga 

menghasilkan laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan 

permodalan BMT yang dinyatakan dengan rasio ROA, ROE, dan BOPO 

dengan rasio masing-masing sebesar 5,60%, 18,76% dan 68,52%.  
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Pada faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya 

bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang kuat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 

288,75%.  

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan BMT 

Natijatul Umat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dengan kesimpulan peringkat komposit 3, yang mencerminkan 

kondisi lembaga keuangan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai 

sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

Tabel 4.18. 

Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 

Desember 2015 

Komponen 

Faktor 

Rasio % Rasio Peringkat Krieria Keterangan 

Profil 

Resiko 

Resiko 

Kredit 

30,45 5 Unsatisfactory 

Memadai 

Resiko 

Pasar 

10,08 5 Unsatisfactory 

Resiko 

Likuiditas 

11,19 3 Fair 

Resiko 

Operasional 

- - 
Satisfactory 

Resiko 

Hukum 

- - 
Strong 

Resiko 

Kepatuhan 

- - 
Strong 
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Resiko 

Reputasi 

- - 
Satisfactory 

GCG - 46,64 - 
- 

Cukup 

Buruk 

Rentabilitas 

ROA 5,32 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai ROE 18,77 2 Memadai 

BOPO 66,00 1 Sangat 

Memadai 

Permodalan  CAR 126,32 1 Sangat 

Memadai 

Sangat 

Memadai 

Peringkat Komposit PK 2 (Sehat) 

Sumber: Hasil olah data peneliti 

Profil resiko BMT Natijatul Umat pada tahun 2015 termasuk dalam 

peringkat 2, karena meskipun pada resiko kredit dan pasar mengalami 

peringkat tidak memadai tetapi pada resiko lain yakni resiko likuiditas, 

operasional, hukum, kepatuhan dan reputasi mengalami peringkat cukup 

baik yakni antara cukup memadai, memadai dan sangat memadai. Ini juga 

dikarenakan peneliti melakukan penelitian di tahun ini. dengan 

mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh BMT, 

kemungkinan keuntungan yang dihadapi BMT dari resiko inheren 

komposit adalah sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa 

datang dan kualitas penerapan manajemen resiko secara komposit 

memadai. 
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Pada faktor rentabilitas peringkatnya adalah sangat memadai, 

karena pembiayaan yang dikeluarkan BMT cukup banyak seningga 

menghasilkan laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan 

permodalan BMT yang dinyatakan dengan rasio ROA, ROE, dan BOPO 

dengan rasio masing-masing sebesar 5,32%, 18,77% dan 66,00%.  

Pada faktor permodalan menunjukkan peringkat 1 yang artinya 

bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang kuat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 

126,32%.  

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan BMT 

Natijatul Umat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dengan kesimpulan peringkat komposit 2, yang mencerminkan 

kondisi lembaga keuangan yang secara umum sehat sehingga dinilai sangat 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis kinerja keuangan pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat Risk Profile (Profil Risiko) pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo  Periode 2012 adalah “Tidak Memadai”, pada Periode 2013 “Tidak 

Memadai”, pada Periode 2014 “Tidak Memadai”, dan pada Periode 2015 

“Memadai”. 

2. Tingkat Good Corporate Governance (GCG) pada BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo yang dilakukan penilaian pada tahun 2016 adalah “Cukup 

Buruk”. 

3. Tingkat Earnings (Rentabilitas) pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo  Periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada Periode 2013 

adalah “Sangat Memadai”, pada Periode 2014 adalah “Sangat Memadai”, dan 

pada Periode 2015 adalah “Sangat Memadai”. 

4. Tingkat Capital (Permodalan) pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo  

Periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada Periode 2013 adalah “Sangat 

Memadai”, pada Periode 2014 adalah “Sangat Memadai”, dan pada Periode 

2015 adalah “Sangat Memadai”. 
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B. Saran 

Kesimpulan di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan 

saran-saran kepada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo menganai kesehatan 

lembaga keuangan maupun bagi kalangan umum maupun para peneliti 

selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dalam tingkat resiko profil termasuk dalam kategori 5 atau tidak memadai 

karena masih banyak pembiayaan yang bermasalah dan tidak adanya deposito 

atau surat berharga lainnya. Diharapkan bagi BMT Natijatul Umat agar lebih 

tegas lagi dalam menangani nasabah yang bermasalah dalam pencicilan 

pembayaran agar tidak benyak nasabah yang bermasalah dan juga resio kredit 

juga semakin kecil. 

2. Dalam resiko GCG nilai yang diperoleh juga masih kecil, diharapkan bagi 

BMT agar meningkatkan kualitas maupun kuantitas sebagai koperasi yang 

dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. 

3. Dalam resiko rentabilitas dan permodalan ini sudah memuaskan sehingga 

BMT perlu meningkatan kinerja agar dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. 

4. Dengan menjaga tingkat kesehatan BMT, BMT Natijatul Umat dapat 

meningkatkan kemampuan aset, pengelolaan modal, serta pendapatan 

operasional. Sehingga kualitas laba BMT dapat dipertahankan bahkan 

ditingkatkan. 
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5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 

tentang analisis tingkat kesehatan lembaga keuangan dengan menggunakan 

indikator rasio keuangan lainnya pada pengukuran tingkat kesehatan lembaga 

keuangan dengan metode yang terbaru sesuai dengan surat edaran dari 

Otoritas Jasa Keuangan maupun dari lembaga naungan koperasi. 
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Transkrip Wawancara 

 

Nama Informan : Bapak Zainul Arifin (Manajer BMT Natijatul Umat Babadan) 

Tanggal : 4 Januari 2017 

Jam : 09.00-10.00 

Tempat Wawancara : Kantor BMT Natijatul Umat Babadan 

Topik Wawancara : Resiko Hukum, Operasional, Kepetuhan dan Reputasi 

 Materi Wawancara 

Peneliti  

 

 

 

Informan  

 

 

 

Apakah BMT pernah mengalami gugatan hukum terkait 

dengan kinerja BMT ataupun yang lainnya? Bagaimana 

dengan manajemen operasional, kepatuhan terhadap hukum 

dan pandangan masyarakat terhadap BMT? 

BMT Natijatul Umat tidak pernah mengalami gugatan hukum 

ataupun yang lainnya terkait kinerja BMT. BMT selalu 

menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Sedangkan 

terkait isi perjanjian, resiko-resiko dalam suatu akad dan 

istilah-istilah yang tidak umum di kalangan masyarakat umum 

juga dijelaskan secara rinci oleh BMT. Dalam operasioanal 

BMT tidak pernah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh 

kelalaian SDM, teknologi ataupun bencana alam. BMT tidak 

pernah mengalami teguran terkait kinerja BMT dan jika 
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terdapat temuan adanya pelanggaran terkait kinerja BMT, 

BMT menindaklanjuti secara cepat dan tepat. BMT 

melakukan transparansi informasi keuangan dengan anggota 

BMT dan nasabah tidak mengeluh terkait kinerja BMT. Tetapi 

terkait kredibilitas dan reputasi BMT masih belum 

sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat umum, yang 

dibuktikan dengan masih terbatasnya anggota atau nasabah 

pada BMT Natijatul Umat.  
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Jabatan : 

Hari/Tanggal : 

Waktu : 

Isilah pertanyaan di bawah ini dengan member tanda Silang (X) sesuai dengan 

kondisi BMT.  

A. Hak-Hak Pemegang Saham 

1. Apakah Rapat Akhir Tahun (RAT) diadakan 6 bulan setelah tahun buku? 

a. Ya  b. Tidak  

2. Apakah semua Pemegang Saham diberi tahu mengenai adanya RAT paling 

sedikit 28 hari sebelumnya? 

a. Ya  b. Tidak  

3. Apakah ada usaha untuk mendorong semua Pemegang Saham agar 

menghadiri RAT dan memberikan suaranya dalam RAT tersebut? 

a. Ya  b. Tidak  

4. Apakah ada usaha untuk mendorong semua Pemegang Saham agar tidak 

menghadiri rapat selain RAT? 

a. Ya  b. Tidak  

5. Apakah semua Pemegang Saham diberikan hak untuk menempatkan 

sahamnya pada saat pimpinan perusahaan menambah modal koperasi? 

a. Ya  b. Tidak  

6. Nilailah bagaimana informasi keuangan perusahaan disediakan kepada 

Pemegang Saham untuk membuat keputusan berinvestasi, khususnya dalam 

hal: 

a. Informasi yang tepat dan dapat dipercaya? 

a. Sangat rendah b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

b. Disampaikan tepat waktu? 

a. Sangat rendah b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

 

 

c. Diberikan untuk menunjukkan Perundingan? 
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a. Sangat rendah b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

7. Nilailah bagaimana informasi non-keuangan (misal: informasi tentang 

Dewan Pengawas dan Pengurus) disediakan kepada Pemegang saham, 

khususnya dalam hal: 

a. Informasi yang tepat dan dapat dipercaya? 

a. Sangat rendah b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

b. Dismapaikan tepat waktu? 

a. Sangat rendah b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

c. Termasuk informasi non-keuangan yang penting untuk menjelaskan 

kriteria koperasi? 

a. Sangat rendah b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

8. Apakah Pemegang Saham diberikan kesempatan yang cukup untuk 

menerima dan memeriksa laporan keuangan sehingga dapat mengajukan 

pertanyaan yang diagendakan dalam RAT? 

a. Ya  b. Tidak  

9. Apakah Pemegang saham diberi cukup waktu untuk mengajukan pertanyaan 

di dalam RAT? 

a. Ya  b. Tidak  

10. Apakah RAT memutuskan hal-hal berikut? 

a. Penunjukkan Dewan Pengawas dan Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

b. Penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

c. Kompensasi untuk Dewan Pengawas dan Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

d. Penunjukkan auditor ekstern? 

a. Ya  b. Tidak  

 

B. Kebijakan Corporate Governace 
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1. Apakah koperasi memiliki pedoman Corporate Governance yang tertulis 

dimana di dalamnya mengatur secara rinci hak-hak Pemegang Saham dan 

tugas Dewan Pengawas dan Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

2. Apakah koperasi memiliki pedoman Corporate Governance yang tertulis 

dimana di dalamnya dirinci aturan-aturan mengenai penyelesaian persoalan 

intra koperasi? 

a. Ya  b. Tidak  

3. Apakah kebijakan mengenai tanam Saham dapat diperoleh dengan mudah 

oleh masyarakat umum? 

a. Ya  b. Tidak  

4. Apakah Dewan Pengawas sejauh itu diperbolehkan berdasarkan hukum 

secara khusus bertanggung jawab atas jaminan kepatuhan terhadap pedoman 

Corporate Governance? 

a. Ya  b. Tidak  

5. Apakah mempunyai pejabat khusus yang bertugas untuk memastikan bahwa 

koperasi sepenuhnya taat kepada hukum dan peraturan perundang-

undangan? 

a. Ya  b. Tidak  

6. Apakah koperasi mempunyai pedoman etik dan tingkah laku yang tertulis? 

a. Ya  b. Tidak  

7. Apakah pedoman etik dan tingkah laku tersebut didistribusikan kepada 

semua karyawan? 

a. Ya  b. Tidak  

8. Apakah pedoman etik dan tingkah laku tersebut tersedia bagi pemegang 

saham? 

a. Ya  b. Tidak  

9. Apakah pedoman etik dan tingkah laku tersebut mencangkup masalah 

sebagai berikut: 
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a. Standar etika terhadap nasabah dan pihak lainnya yang relevan? 

a. Ya  b. Tidak  

b. Harapan koperasi terhadap manajemen dan karyawannya? 

a. Ya  b.  Tidak  

c. Kerahasiaan informasi terhadap lembaga lain? 

a. Ya  b. Tidak  

d. Kerahasiaan tentang karyawannya? 

a. Ya  b. Tidak  

e. Pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan? 

a. Ya  b. Tidak  

10. Apakah semua karyawan dan manajemen secara berkala diminta mengaskan 

secara tertulis bahwa mereka taat kepada pedoman etik dan tingkah laku? 

a. Ya  b. Tidak  

C. Praktek Corporate Governance 

1. Apakah Pengurus secara teratur mengadakan rapat dengan Dewan 

Pengawas? 

a. Ya  b. Tidak  

2. Berapa jumlah Pengurus?  

a. 0-4 orang b. 5-12 orang c. Lebih dari 12 

3. Berapa jumlah  Dewan Pengawas?  

a. 0-2 orang b. 3-12 orang c. Lebih dari 12 

4. Berapa jumlah Dewan Pengawas dan Pengurus independen?  

a. Tidak ada b. Kurang 20% c. Lebih 20% 

 

 

5. Berapa jumlah Pengurus yang mempunyai kepentingan keuangan -dalam 

jangka pendek- dalam koperasi? 
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a. Lebih separuh b. Kurang separuh c. Tidak ada 

6. Berapa kali setahun Pengurus mengadakan rapat formal? 

a. 4-11 kali b. 12 kali atau lebih 

7. Berapa kali dalam setahun Dewan Pengawas mengadakan rapat formal? 

a. 2-6 kali b. 6 kali atau lebih 

8. Apakah terdapat potesi benturan kepentingan antara koperasi dengan Dewan 

Pengawas dan Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

9. Apakah koperasi memiliki daftar saham yang dimiliki oleh anggota Dewan 

Pengawas dan Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

10. Apakah koperasi memiliki daftar saham yang dimiliki oleh anggota keluarga 

Dewan Pengawas dan Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

11. Sesuai dengan hukum yang berlaku, apakah koperasi mempunyai kebijakan 

intern yang tertulis mengenai anggota Pengurus dengan kedudukan rangkap 

sebagai direktur pada lembaga lain? 

a. Ya  b. Tidak  

12. Silahkan periksa komite-komite berikut ini (apabila ada) yang secara aktif 

berfunsi di koperasi: 

a. Komite audit (untuk mengawasi auditor intern dan ekstern) 

a. Ada  b. Tidak  

b. Komite kompensasi (untuk menilai kompensasi Dewan Pengawas dan 

Pengurus) 

a. Ada  b. Tidak  

 

c. Komite nominasi (untuk menseleksi anggota Dewan Pengawas dan 

Pengurus) 
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a. Ada   b.  Tidak  

d. Komite kepatuhan (untuk memastikan ketaatan perusahaan terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan) 

a. Ada   b. Tidak  

e. Komite manajemen resiko (untuk pengawasan dan manajemen resiko) 

a. Ada   b. Tidak  

f. Komite eksekutif (untuk menilai kebijakan asuransi koperasi) 

a. Ada   b. Tidak  

13. Apakah ada sistem penilaian kinerja formal untuk Pengurus? 

a. Ada   b.Tidak  

14. Apakah ada sistem penilaian kerja formal untuk Dewan Pengawas? 

a. Ada   b.Tidak  

15. Apakah ada penilaian kerja terhadap Pengurus?  

a. Ada   b.Tidak  

16. Apakah ada penilaian kerja terhadap Dewan Pengawas?  

a. Ada   b.Tidak  

17. Kapan terjadi perubahan Pengurus? 

a. 0-4 kali satu tahun   b.Tidak ada 

18. Kapan terjadi perubahan Dewan Pengawas? 

a. 0-4 kali satu tahun   b.Tidak ada 

19. Adakah proses pengangkatan internal untuk anggota Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

20. Adakah proses pengangkatan internal untuk anggota Dewan Pengawas? 

a. Ya  b. Tidak  

 

 

21. Apakah para kandidat tersebut diberi surat pengangkatan tertulis sebagai 

Pengurus? 
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a. Ya  b. Tidak  

22. Apakah para kandidat tersebut diberi surat pengangkatan tertulis sebagai 

Dewan Pengawas? 

a. Ya  b. Tidak  

23. Apakah jenis kompensasi yang diberikan kepada Pengurus? 

a. Gaji (terlepas dari kerjanya) 

b. Bonus (yang tergantung dari kerjanya) 

c. Stock option 

24. Apakah jenis kompensasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas? 

a. Gaji (terlepas dari kerjanya) 

b. Bonus (yang tergantung dari kerjanya) 

c. Stock option 

25. Apakah peran, tanggung jawab dan wewenang yang disarankan kepada 

Dewan Pengawas dan Pengurus diuraikan secara jelas? 

a. Ya  b. Tidak  

26. Apakah Pengurus mempunyai prosedur rapat yang afektif (misalnya agenda 

rapat dan dokumen-dokumen dibagikan sebelumnya)? 

a. Ya  b. Tidak  

27. Apakah Dewan Pengawas mempunyai prosedur rapat yang afektif (misalnya 

agenda rapat dan dokumen-dokumen dibagikan sebelumnya)? 

a. Ya  b. Tidak  

28. Aapakah Dewan Pengawas dan Pengurus dibuatkan berita acara? 

a. Ya  b. Tidak  

29. Seberapa seringkah Pengurus memantau hasil bisnis? 

a. 4-11 kali b. 12 kali atau lebih 

 

30. Apakah Dewan Pengawas memberi masukan kepada Pengurus mengenai 

kebijakan koperasi? 
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a. Ya  b. Tidak  

31. Apakah Dewan Pengawas memberi masukan kepada Pengurus mengenai 

strategi koperasi? 

a. Ya  b. Tidak  

32. Apakah Dewan Pengawas memberi masukan kepada Pengurus mengenai 

kinerja koperasi? 

a. Ya  b. Tidak  

33. Apakah visi dan misi, rencana bisnis dan rencana strategi menjadi tanggung 

jawab Pengurus? 

a. Ya  b. Tidak  

34. Apakah Dewan Pengawas dan Pengurus mengidentifikasi dan menyeleksi 

ahli dari luar bila keahlian yang dibutuhkan tidak dimiliki oleh Pengurus 

ataupun karyawan? 

a. Ya  b. Tidak  

35. Apakah anggota Dewan Pengawas dan Pengurus diberikan pelatihan sebagai 

suatu pengantar? 

a. Ya  b. Tidak  

36. Apakah anggota Dewan Pengawas dan Pengurus diberikan kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan secara terus-menerus? 

a. Ya  b. Tidak  

D. Penyingkapan (discosure) terhadap Kebijakan dan Praktek-Praktek 

Tertentu 

1. Apakah koperasi menyediakan informasi yang sama apakah itu kepada 

pemegang saham maupun analisis investasi? 

a. Ya  b. Tidak  

 

2. Apakah koperasi menerbitkan laporan keuangan dan analisa manajemennya 

untuk dibagikan kepada para analisis? 
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a. Ya  b. Tidak  

3. Apakah koperasi menerbitkan laporan keuangan di intenet? 

a. Ya  b. Tidak  

4. Seberapa seringkah koperasi menyampaikan uraian kondisi koperasi kepada 

analisis? 

a. 1-3 kali b. 4 atau lebih c. Tidak pernah 

5. Apakah laporan yang dipersiapkan untuk RAT hanya berisi informasi 

secukupnya atau rincian yang lebih dari cakupnya sehingga memungkinkan 

analisis investasi menilai kinerja keuangan dan kinerja non keuangan? 

a. Ya  b. Tidak  

6. Apakah laporan keuangan memberikan gambaran hal-hal berikut? 

a. Sistem manajemen resiko 

a. Ya  b. Tidak  

b. Tujuan dan strategi bisnis 

a. Ya  b. Tidak  

c. Kepemilikan silang saham dan jaminan hutang bersilang 

a. Ya  b. Tidak  

d. Penilaian manajemen tentang iklim bisnis dan resiko 

a. Ya  b. Tidak  

e. Nama-nama Dewan Pengawas dan Pengurus 

a. Ya  b. Tidak  

f. Besarnya nilai kompensasi Dewan Pengawas dan Pengurus 

a. Ya  b. Tidak  

g. Pekerjaan utama lainnya dari Dewan Pengawas 

a. Ya  b. Tidak  

 

 

h. Praktek-praktek corporate governance 
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a. Ya  b. Tidak  

i. Klaim atas aset dan kekayaan dan kasus-kasus di pengadilan 

a. Ya  b. Tidak  

j. Transaksi para pihak yang berhubungan 

a. Ya  b. Tidak  

k. Potensi benturan kepentingan yang ada 

a. Ya  b. Tidak  

l. Kepemilikan saham Dewan Pengawas, Pengurus atau anggota 

keluarganya dalam koperasi 

a. Ya  b. Tidak  

7. Apakah koperasi menelususri peruabahan-perubahan dalam struktur 

kepemilikannya, sehingga dengan demikian dapat diketahui setiap blok 

pemberi suara? 

a. Ya  b. Tidak  

E. Audit 

1. Nilailah kualitas dari: 

a. Audit internal 

a. Rendah  b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

b. Komite audit 

a. Rendah  b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

c. Audit eksternal 

a. Rendah  b. Rata-rata c. Sangat tinggi 

2. Berapakah jumlah anggota komite audit? 

a. 2-3orang b. 4 orang atau lebih c. Tidak ada 

3. Berapakah diantaranya adalah anggota independen? 

a. Ada  b. Mayoritas  c. Tidak ada 

 

 

4. Apakah komite audit selalu mengadakan rapat secara teratur? 
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a. Ya  b. Tidak  

5. Apakah komite audit secara teratur melapor kepada Dewan Pengawas? 

a. Ya  b. Tidak  

6. Apakah komite audit secara teratur mengadakan rapat dengan auditor 

ekstern? 

a. Ya  b. Tidak  

 

Ponorogo, 28 Juli 2016 

TTD TTD 

  

(Nikmatul Khoiriyah) (Zainul Arifin) 

 

TERIMA KASIH  

ATAS KETERSEDIANNNYA LEMBAGA UNTUK  

MENGISI KUISIONER YANG SAYA AJUKAN 
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TABEL PERHITUNGAN JAWABAN KUISISONER 

 

A. Hak-Hak Pemegang Saham 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 J 

5 5 5 0 5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 0 67 

 

B. Kebijakan Corporate Governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 J 

5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 

 

C. Praktek Corporate Governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 J 

5 5 5 0 0 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 39 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 J 

5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 45 

31 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 

 

J 

5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 40 

Jumlah 124 
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D. Penyingkapan (Disclosure) Terhadap Kebijakan Dan Praktek-Praktek Tertentu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 J 

5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 40 

 

E. Audit 

1 2 3 4 5 6 7 8 J 

3 0 0 2 0 0 0 0 5 

 

Perhitungan: {(67/85 x 20%) + (20/70 x 15%) + (124/235 x 30%) + (40/90 x 20%) 

+ (5/40 x 15%)} = 46,64 dari skor tertinggi 100 
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