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ABSTRAK  

Agustia, Siska Triana, 2018. Analisis Kesehatan Pada BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo Dengan Menggunakan Metode RGEC Periode 2015-2017. Skripsi. 

Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, M.S.I. 

Kata kunci: Kesehatan BMT, Risk Profile, Earning, Capital 

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam dunia 

keuangan, sebuah kelangsungan usaha yang baik dapat dilihat dari kemampuan 

usahanya. Begitu juga BMT untuk mengetahui kelangsungan usahanya perlu diukur 

tingkat kesehatannya,  karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung 

kegiatan ekonomi rakyat. Metode yang digunakan untuk menilai kesehatan yaitu 

dengan menggunakan metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, 

dan Capital (RGEC). Dalam penelitian ini yang diteliti kesehatannya yaitu BMT 

Surya Abadi Jenangan Ponorogo karena tujuan awal didirikannya yaitu untuk 

membantu masyarakat Muhammadiyah di Jenangan yang berada pada tingkat 

ekonomi menengah kebawah dengan skala usaha yang masih kecil dan menengah, 

namun saat ini BMT telah melakukan perkembangan yaitu dengan menjalin 

kerjasama dengan sekolah MTs dan SMK Muhammadiyah Jenangan. Selain itu 

dimungkinkan BMT Surya Abadi dalam keadaan tidak sehat. 

Untuk itu peneliti ingin meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) 

Bagaimana tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo periode 2015-

2017 di ukur dari faktor Risk Profile (Profil Resiko)? 2) Bagaimana tingkat kesehatan 

BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo periode 2015-2017 di ukur dari faktor 

Earning (Rentabilitas)? 3) Bagaimana tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo periode 2015-2017 di ukur dari faktor Capital (Permodalan)? 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu berasal dari laporan akhir 

tahun dan wawancara dengan pihak BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. 

Hasil analisis kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo dengan 

metode RGEC diukur dari tingkat Risk Profile (Profil resiko)pada periode 2015 

adalah “Cukup Memadai”, periode 2016 adalah “Cukup Memadai”, dan periode 2017 

adalah “Memadai”. Tingkat Earning (Rentabilitas) pada periode 2015, 2016, dan 

2017 secara berturut-turut dalam kategori “Sangat Sehat”. Tingkat Capital 

(Permodalan) pada periode 2015, 2016, 2017 adalah “Sangat Sehat”. 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan sistem ajaran Islam, terlihat bahwa sistem muamalah dalam 

Islam meliputi berbagai aspek ajaran, diantaranya yaitu urusan lembaga 

keuangan, dimana lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi 

aktifitas konsumsi, simpanan, dan invesatasi.1 Lembaga keuangan telah berperan 

sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri 

modern.2 

Di indonesia salah satu lembaga keuangan selain lembaga perbankan yaitu 

lembaga keuangan di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi 

keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya 

produk dan manejemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Salah satu 

lembaga non perbankan yaitu Bayt al-Ma<l wa al-Tamwi<l.  

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari 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 

kecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan 

                                                             
1Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (Malang: EmpatDua, 2016), 1.  
2Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 51. 

 



 

kecil di lingkungannnya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi 

pembagunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara 

keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menegah atas.3 

Adapun tujuan didirikan Bayt al-Ma<l wa al-Tamwi<l (BMT) adalah 

meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya.4 BMT berorientasi pada upaya 

peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi 

anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya.5 

BMT memiliki visi yaitu upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga 

yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya maupun 

masyarakat, sedangkan misi dari BMT yaitu membangun dan mengembangkan 

tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil 

berkemakmuran, berkesejahteraan, serta berkeadilan berdasarkan syariah dan 

ridha Allah SWT.6 

Keberadaan BMT memilki dua fungsi utama yaitu pertama BMT berfungsi 

menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan 

peraturan dan amanatnya. Fungsi kedua mengembangkan kegiatan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 

pengusaha kecil yang bersifat produktif layaknya bank, pada fungsi ini dapat 

                                                             
3Ibid., 72-73. 
4M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2015), 393. 
5Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam prespektif Kewenangan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana, 2012), 354. 
6Ibid., 361-362. 



 

dipahami bahwa selain sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi.7 BMT didirikan dengan berasaskan pada Pancasila dan UUD 

1945 serta berlandaskan prinsip syariahIslam, keimanan, keterpaduan (ka<ffah), 

kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemadirian dan profesionalisme.8 

Keberadaan Bayt al-Ma<l wa al-Tamwi<l (BMT) sebagai lembaga keuangan 

mikro syariah mengalami perkembangan yang dinamis. Pada pertengahan tahun 

1990-an jumlah BMT mencapai 3000 unit. Namun, pada bulan desember 2005, 

jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan 

Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun 2006, 

diperkirakan julmah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 

sekitar 3200 unit.9 

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kedudukannya sejajar 

dengan koperasi. BMT merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum 

koperasi sehingga BMT sama-sama berdiri di bawah naungan Dinas koperasi, 

namun secara operasionalnya BMT dijalankan berdasarkan prinsip syariah, hal 

inilah yang membedakan BMT dengan koperasi.10 

Dalam dunia keuangan, sebuah kelangsungan usaha yang baik  tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan usahanya. Apakah usaha tersebut berjalan dengan baik 

                                                             
7M. Nur Rianto, Pengantar Ekonomi, 392. 
8Ridwan, Manajemen, 129. 
9Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2014), 22. 
10Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) Seabagai 

Koperasi Syariah dalam bingkai IUS Constituendum, Jurnal Penelitian, Vol 10, No 2, (2016), 273-

274. 



 

atau tidak, dengan kata lain lembaga tersebut mampu untuk menjaga 

eksistensinya dalam usahanya yang biasa disebut dengan kesehatan, dimana 

dalam setiap pergerakannya dilakukan dengan sistem yang telah ditentukan. 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya 

dengan baik. Untuk menjaga fungsinya dengan baik maka bank harus 

mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola 

dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan 

keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan 

memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.11 

Begitu juga dengan BMT perlu diukur tingkat kesehatannya yang dapat dilihat 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, 

keberlangsungan usaha, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan 

sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat.12 

Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kesehatan yaitu dengan 

menggunakan metode Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, dan 

Sensitivity to Market Risk (CAMELS), tetapi pada tahun 2011 Bank Indonesia 

merombak metode CAMELS menjadi Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning, dan Capital (RGEC).Berdasarkan pengaturan tingkat 

kesehatan bank diuraikan pada PBI No. 13/01/PBI/2011 tentang Penilaian 

                                                             
11https://dewirosdyana.wordpress.com/2014/01/15/kesehatan-bank(diakses 11 Juli 2018, jam 

09.23). 
12M. Nur Rianto, Pengantar Ekonomi, 405. 

https://dewirosdyana.wordpress.com/2014/01/15/kesehatan-bank


 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

8/POJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, yang menjadi tolak ukur penilaian tingkat kesehatan yaitu 

faktor Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earning, dan Capital.13 

Salah satu keunggulan metode RGEC dibandingkan dengan metode CAMELS 

yaitu terletak pada perhitungan profil risiko, pada metode RGEC menggunakan 

dua dimensi penilaian yaitu penilaian risiko inheren dan penilaian kualitas 

penerepan manajemen risiko.14 

Menghadapi persaingan di sektor lembaga keuangan yang semakin ketat, 

kepercayaan diri masyarakat dan investor merupakan salah satu kunci sukses 

yang mendorong kemajuan perusahaan. Seperti halnya BMT Surya Abadi 

Jenangan terus melakukan evaluasi untuk mengembangkan visi agar tercapai 

dengan baik, maka dengan seiring berjalannya waktu mengukur tingkat 

kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sangat diperlukan serta untuk 

medorong pihak BMT lebih meningkatkan tingkat kesehatannya menjadi lebih 

baik sehingga berbagai macam risiko yang dihadapi dapat dihindari. 

Peneliti tertarik untuk mengukur tingkat kesehatan BMT Surya Abadi 

Jenangan Ponorogo yang telah berdiri sejak tahun 1997 berdasarkan atas 

prakarsa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Ekonomi Ponorogo 

                                                             
13Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2016), 10. 
14http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-rgec-risk-profile.html(diakses 23 Mei 

2018, jam 16.13). 

http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-rgec-risk-profile.html


 

bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, dan mulai 

berbadan hukum koperasi dengan NO.031/BH/KDK.13.25/XII/2000 sejak tahun 

2000 dan namanya berganti menjadi KSP BMT Surya Abadi.BMT Surya Abadi 

dipilih karena tujuan awal didirikannya yaitu untuk membantu masyarakat 

Muhammadiyah di Jenangan yang berada pada tingkat ekonomi menengah 

kebawah dengan skala usaha yang masih kecil dan menengah, namun saat ini 

BMT telah melakukan perkembangan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan 

sekolah MTs dan SMK Muhammadiyah Jenangan. Selain itu dimungkinkan 

BMT Surya Abadi dalam keadaan tidak sehat,15 sehingga penting untuk 

mengukur tingkat kesehatannya.  

Dalam penelitian kesehatan ini peneliti menggunakan periode 2015-2017. 

Peneliti menggunakan periode tersebut karena BMT Surya Abadi Jenangan 

sebagai lembaga keuangan mikro syariah pada tahun tersebut mulai melakukan 

kerjasama dengan sekolah MTs dan SMK Muhammadiyah Jenangan. Dengan 

menjalin kerjasama tersebut bisa meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga yang 

berarti jumlah modal yang dimiliki oleh BMT juga bisa bertambah, sehingga 

BMT bisa lebih menambah jumlah pembiayaan yang diberikan dan laba BMT 

Surya Abadi terus mengalami peningkatan yaitu seperti pada tahun 2015 

memperoleh laba 123.063.182, tahun 2016 sebanyak 124.094.265 begitu juga 

tahun 2017 memperoleh laba 125.917.586. 

                                                             
15Sunyono, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018 . 



 

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

Penilaian Rasio Kesehatan dapat digunakan untuk evaluasi terhadap sistem 

pengelolaan bagi lembaga keuangan dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

guna mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dan menghadapi 

persaingan sesama jenis usaha. Untuk memperdalam kajian tentang rasio tingkat 

kesehatan suatu lembaga keuangan, khususnya BMT Surya Abadi Jenangana 

Ponorogo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kesehatan Pada BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Dengan 

Menggunakan Metode RGEC Periode 2015-2017”. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 periode yaitu 

tahun 2015, 2016, dan 2017, karena pada tahun tersebut BMT Surya Abadi 

Jenangan melakukan kerjasama dengan sekolah MTs Muhammadiyah 

Jenangan sehingga nasabah bertambah dan laba yang dihasilkan semakin 

meningkat. 

2. Subjek penelitian yang digunakan adalah BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo. 

3. Dikarenakan keterbatasan data dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti,  

maka  peneliti  memfokuskan penelitian ini hanya menilaifaktorrisk 

profile,pada faktor ini yang dinilai adalah risiko likuiditas. Serta menilai 

faktorearning dan capital. Adapun untuk 9 risiko lainnya yang ada pada 

faktor risk profile dan faktor Good Corporate Governance (GCG) tidak 



 

dinilai karena metode RGEC merupakan metode yang digunakan untuk 

menilai tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

sehingga jika diterapkan pada BMT data yang digunakan tidak tersedia.. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman dalam penelitian ini, 

sehingga menghindari kesalahan tentang pengertian dari judul “Analisis 

Kesehatan Pada BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Dengan Menggunakan 

Metode RGEC Periode 2015-2017” dalam judul ini istilah yang perlu dipertegas 

yaitu: 

1. Kesehatan BMT 

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilhat dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan 

keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

2. BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo adalah salah satu lembaga keuangan 

mikro yang berlandaskan syariah dan beralamatkan di Jalan Raya Ngebel No. 

77 Jenangan Ponorogo. 

3. Metode RGEC 

Metode RGEC yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menilai 

lembaga keuangan baik berprinsip syariah maupun umum. Metode tersebut 



 

terdiri dari Risk Profile (Profil risiko), Good Corporate Governance (GCG), 

Earning (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan).  

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo periode 

2015-2017 di ukur dari faktor Risk Profile (Profil Risiko)? 

2. Bagaimana tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo periode 

2015-2017 di ukur dari faktor Earning (Rentabilitas)? 

3. Bagaimana tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo periode 

2015-2017 di ukur dari faktor Capital (Permodalan)? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan 

periode 2015-2017 di ukur dari faktorRisk Profile (Profil Risiko). 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan 

periode 2015-2017 di ukur dari faktorEarning (Rentabilitas). 

3. Untuk mendeskripsikan tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan 

periode 2015-2017 di ukur dari faktorCapital (Permodalan). 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat  

sebagai berikut : 

 



 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi perkembangan 

ilmu muamalah dan ekonomi khususnya bidang keuangan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat  membantu  pembaca  untuk  lebih memahami metode 

RGEC khususnya faktor risk profile (profil risiko), earning (rentabilitas), dan 

capital (permodalan). 

2. Manfaat praktisi 

a. Bagi BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

Memberikan informasi dan wacana bagi BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo tentang kesehatan perbankannya pada periode yang sudah 

ditentukan sehingga dapat dijadikan bahan koreksi untuk meningkatkan 

kinerjanya di masa yang akan datang. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan 

kepada masyarakat terkait dengan tingkat kesehatan BMT Surya Abadi 

Jenangan Ponorogo, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengambil keputusan ekonomi agar tercapai tujuan yang dinginkan. 

c. Bagi Asosiasi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengetahui 

kondisi terkini  BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo dilihat dari hasil 

penelitian diukur dari faktor risk profile (profil risiko), earning 

(rentabilitas) dan capital (permodalan). 



 

d. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Ponorogo 

untuk mengetahui jumlah pajak dan manajemen yang dijalankan BMT 

Surya Abadi Jenangan apakah sudah sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan. 

e.  Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk 

penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan 

penilaian tingkat kesehatan bank. 

G. Telaah Pustaka 

Penelitian yang ditulis oleh Atik Maratul Badiyah (2014) dari Jurusan 

Syariah, 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).16 

Penelitian yang ditulis oleh Nikmatul Khoiriyah (2016) dari Program Studi 

Muamalah, Jurusan Syariah STAIN Ponorogo dengan Judul, “Analisis Tingkat 

                                                             
16Atik Maratul Badiyah, “Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo Periode 2011-2013,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014). 



 

Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Periode 2012-2015 dengan Metode 

RGEC”. Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan untuk Tingkat Risk Profile 

(Profil Risiko) pada 2012-2014 Tidak memadai sendangkan tahun 2015 

Memadai. Tingkat Good Corporate Governance (GCG) pada tahun 2016 

nilainya Cukup Buruk. Tingkat Earning (Rentabilitas) dan Tingkat Capital 

(Permodalan) pada periode 2012-2015 nilainya Sangat Memadai.17 

Penelitian yang ditulis oleh Melasari (2013) dari Progam Studi Akuntansi 

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan judul, “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank BRI 

Syariah Periode 2009-2011”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, 

faktor permodalan pada PT Bank BRI Syariah (BRIS) berada pada peringkat 1 

atau dalam keadaan sangat sehat untuk periode  2009-2011, Kecukupan  

Pemenuhan  Modal  Minimum  berada  di atas ketentuan BI sebesar 8%. Faktor 

Kualitas Aset pada PT Bank  BRI Syariah (BRIS) berada pada peringkat 2 atau 

dalam keadaan sehat untuk periode 2009-2011. Faktor manajemen PT Bank BRI 

Syariah berada dalam peringkat A atau dalam kondisi yang sangat sehat untuk 

periode 2009-2011. Faktor Rentabilitas PT Bank BRI Syariah (BRIS) berada  

pada peringkat 4 atau dalam keadaan kurang sehat untuk periode 2009-2011. 

Faktor likuiditas PT Bank BRI Syariah berada pada peringkat 1 atau dalam 

keadaan sangat sehat untuk periode 2009-2011. Faktor Finansial PT Bank BRI 

                                                             
17Nikmatul Khoiriyah, “Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Periode 2012-

2015 dengan Metode RGEC,”Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). 



 

Syariah berada pada peringkat 2 atau dalam kondisi sehat untuk periode 2009-

2011. Faktor CAMEL PT Bank BRI Syariah berada pada Peringkat Komposit 2 

(PK-2) untuk periode 2009-2011.18 

Persamaaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang 

kesehatan lembaga keuangan. Adapun perbedaannya dengan penelitian tedahulu 

yaitu untuk penelitian pertama, dan ketiga metode yang digunakan, tempat, dan 

periode yang diteliti.Perbedaan dengan penelitian yang kedua yaitu tempat dan 

periode yang digunakan dalam penelitian. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode atau cara yang dilaksanakan oleh seorang 

peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta di tempat 

penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan dengan 

tujuan mengetahui suatu kebenaran.19 Adapun metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.20 

 

                                                             
18Melasari, “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank BRI Syariah Periode 

2009-2011,”Skripsi (Yogyakarta: Universitas yogyakarta, 2013). 
19Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), 13. 
20Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6. 



 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan pada 

prinsip-prinsip umum yang dapat menunjukkan kehidupan masyarakat.21 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan melukiskan, 

menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana 

apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi penelitian tersebut.22 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adala BMT Surya Abadi 

Jenangan Ponorogo yang terletak di jalan Raya Ngebel No. 77 Kecamatan 

Jenangan. 

4. Sumber Data Penelitian 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder, data sekunder diperoleh dari BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo. Sedangkan data primer yaitu untuk menjawab pertanyaan tentang 

profil BMT Surya Abadi Jenangan yang diperoleh dari Bapak Sunyono selaku 

manajer BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 59. 



 

a. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian digunakan untuk menjawab 

pertanyaanyang terkait dengan profil, visi misi, struktur organisasi, produk 

BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Informan dalam penelitian ini 

adalah manajer BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan laporankeuangan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

tahun 2015, 2016, dan 2017. Sebagaimana laporan keuangan digunakan 

untuk menilaifaktorRisk Profile (Profil Risiko),Earning (Rentabilitas), dan 

faktor Capital (Permodalan). 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode RGEC. Faktor-faktor yang dinilai dalam metode RGEC 

yaitu faktor Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), 

Earning (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan).Adapun tolak ukur untuk 

menentukan tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan yaitu: 

a. Melakukan penilaian terhadap masing-masing faktor, setelah itu 

menentukan hasil penelitian yang digolongkan kedalam peringkat 

kesehatan bank.  

Standart penetapan peringkat untuk masing-masing rasio adalah sebagai 

berikut: 



 

Tabel 1.1  

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat RGEC 

Rasio Komponen Keterangan Kriteria Peringkat 

Risk Profil 

(Profil 

Risikio) 

Risiko 

Likuiditas 

-Strong 

 

-Satisfactory 

 

-Fair 

 

-Marginal 

 

-Unsatisfactory 

Peringkat 1 : Rasio > 

20% 

Peringkat 2 : 15% < 

rasio 20%  

Peringkat 3 : 5% < rasio 

15% 

Peringkat 4 : 0% < rasio 

≤ 5% 

Peringkat 5 : Rasio ≤ 

0% 

 

Earning 

(Rentabilitas) 

ROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sangat Sehat 

 

-Sehat 

 

-Cukup Sehat 

 

-Kurang Sehat 

 

-Tidak Sehat 

 

Peringkat 1 : Rasio 

ROA >2% 

Peringkat 2 : Rasio 

1,26% - 2% 

Peringkat 3 : Rasio 

0,51% - 1,25% 

Peringkat 4 : Rasio 0%  

sampai 0,5% 

Peringkat 5 : Rasio < 

0% 

ROE -Sangat Sehat 

 

-Sehat 

 

-Cukup Sehat 

 

-Kurang Sehat 

 

-Tidak Sehat 

 

Peringkat 1 : Rasio > 

20% 

Peringkat 2 : Rasio 

12,51% - 20% 

Peringkat 3 : Rasio 

5,01% - 12,5% 

Peringkat 4 : Rasio 0% - 

5% 

Peringkat 5 : Rasio < 

0% 

BOPO -Sangat Sehat 

-Sehat 

-Cukup Sehat 

-Kurang Sehat 

-Tidak Sehat 

Rasio 83% - 88% 

Rasio 89% - 93% 

Rasio 94% - 96% 

Rasio 97% - 100% 

Rasio > 100% 

Capital CAR -Sangat Sehat KPMM > 15% 



 

(Permodalan) -Sehat 

-Cukup Sehat 

-Kurang Sehat 

-Tidak Sehat 

9% < KPMM 15% 

9% < KPMM 9% 

8% < KPMM 9% 

KPMM 8% 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang menggambarkan 

isi penulisan secara umum melalui garis besar setiap bab. Adapun masing-masing 

bab akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum tentang isi skripsi yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu 

didalamnya membahas tentang kesehatan keuangan yang menjelaskan 

mengenai dasar dari penelitian kesehatan lembaga keuangan. 

Selanjutnya, bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian itu 

sendiri yang meliputi faktor earning (rentabilitas), dan faktor capital 

(permodalan). 

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 



 

Bab ini berisi tentang profil umum BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo yaitu terdiri dari sejarah, visi-misi, sruktur organisasi dan 

produk-produk BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Poin selanjutnya 

menjelaskan laporan keuangan yang telah diperoleh. 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan dan pembahasan dari hasil penelitian sesuai 

yang dilakukan peneliti di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo yang 

menghasilkan jawaban dari rumusan masalah dan teori pada bab dua. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan jawaban atas 

rumusan masalah dan saran yang bermanfaat untuk pihak yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. 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 yang terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik.23 

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses 

akutansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para 

pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan 

atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan 

perusahaan.24 

2. Tujuan laporan keuangan 

Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, seperti juga sektor 

lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil putusan. 

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat bila informasi yang disajikan dalam 

                                                             
23 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 876.  
24 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 38. 



 

laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat 

diperbandingkan. 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyususnan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 30, dinyatakan bahwa tujuan laporan 

keuangan syariah adalah sebagai berikut:25 

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 

dan kegiatan usaha. 

b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta 

informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan 

penggunaannya. 

c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 

entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 

d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam 

modal dan pemilik dana shirkah temporer dan informasi mengenai 

pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk 

pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 

3. Unsur laporan keuangan 
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Sesuai karakteristik laporan keaungan entitas syariah antara lain 

meliputi:26 

a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial: 

1) Laporan posisi keuangan 

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aset, kewajiban, dana shirkah temporer, dan posisi 

ekuitas. 

2) Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja etentitas syariah yang 

disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur 

kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Unsur 

yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) 

adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. 

3) Laporan arus kas 

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam Peryataan Strandar Akuntasi Keuangan terkait. 

4) Laporan perubahan ekuitas 

Perubahan ekuitas entitas syariah mengagambarkan peningkatan atau 

penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 

berdasrakan prinsip pengukuran tertentu yng dianut dan harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan.  
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b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial 

1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat 

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat disajikan entitas syariah 

sebagai komponene utama laporan keuangan yang menunjukkan: 

a) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki) 

Zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas 

syariah. 

b) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, 

miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), muallaf, 

fi<sabi<lillah, ibnu sabil dan ‘a<mil. 

c) Kenaikan atau penurunan dana zakat. 

d) Saldo awal dana zakat. 

e) Saldo akhir dana zakat. 

2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan entitas 

sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 

a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, 

hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan 

pendapatan nonhalal. 

b) Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, 

sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 



 

c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. 

d) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan. 

e) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 

c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kagiatan dan 

tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. 

4. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

Laporan keuangan dibuat karena ada pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keunagan tersebut. Misalkan dalam sebuah perusahaan 

pihak yang berkepentingan antara lain:27 

a. Manajemen perusahaan 

Manajemen perusahaan berkepentingan terhadap lapora keuangan untuk 

melihat kinerja perusahaan yang dihasilkan selama satu periode. 

b. Pemilik perusahaan 

Pemilik perusahaan berkepentigan 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 
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jangka panjang atau dengan kata lain bagaimana tingkat likuiditas 

perusahaan selama satu periode. 

 

d. Investor 

Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam 

jangka penentuan kebjkan penanaman modalnya. 

e. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan terhadap pembayaran pajak perusahaan 

sebagai pendapatan bagi pemerintah (negara).  

5. 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 

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 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 pendanaanya 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 aan menunjukkan aktivitas perusahaan selama periode tertentu.28 

B. Kesehatan Lembaga Keuangan 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank 

perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional 

bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu 

yang akan datang.29 

Kesahatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan 

kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 

kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan.30 

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-

faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan/atau kualitatif 
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setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas 

dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor-faktor penilaian, serta 

pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian. 

Pokok-pokok pengaturan tingkat kesehatan bank diuraikan pada PBI No. 

13/01/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ketentuan dasar 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya inovasi dalam poduk, jasa, dan aktivitas perbankan 

berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank 

yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang 

memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank 

maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruha. 

2. Pada prinsipnya, tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan 

usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. 

Oleh karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan 

tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan 

manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk termasuk 

melakukan penilaian sendiri (self assesment) secara berkala terhadap tingkat 

kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. 



 

3. Disisi lain, pengawas akan mengevaluasi, menilai Tingkat Kesehatan Bank, 

dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga 

stabilitas sistem perbankan dan keuangan. 

4. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dilakukan bagi bank 

yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. 

5. Dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara konsolidasi, 

mekanisme menetapkan peringkat setiap faktor penilaian, penetapan 

peringkat komposit, serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian 

dan peringkat komposit, mengacu pada mekanisme peetapan dan 

pengkategorian peringkat bank secara individual.31 

C. Metode RGEC 

1. Prinsip umum penilaian 

Prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan pada 

Peraturan Bank Indonesia No. 13/01/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

8/POJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah yaitu sebagai berikut: 

a. Berorientasi Risiko dan Forward Looking 

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan 

dampak pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan 

cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat 
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meningkatkan risiko atau mempegaruhi kinerja keuangan bank pada saat 

ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan 

mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dan 

mengambil langkah-langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif 

dan efisien. 

 

b. Proporsionalitas  

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkata 

kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan 

kompleksitas usaha bank. 

c. Materialitas dan Signifikansi 

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor-faktor 

penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, tata kelola 

perusahaan atau good corporate governance, rentabilitas, dan 

permodalan, serta melakukan penilaian bobot signifikansi pada masing-

masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan 

peringkat masing-masing faktor penilaian. Penentuan materialitas dan 

signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data 

dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. 

d. Komprehensif dan Terstruktur 

Proses penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis 

serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan 



 

secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko 

dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak 

yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta 

pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan 

tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.32 

2. Tata Cara Penilaian 

a. Risk Profile (Profil Risiko) 

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko 

inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas 

operasional bank.  

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada 

operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko. Selain 

untuk kepentingan pelaporan pada Bank Indonesia, penyusunan profil 

risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan 

risiko bank secara efektif. Sesuai Peraturan Bank Indonesia, laporan 

profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, dimana 

profil risiko menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank. 

Laporan profil risiko memuat tentang tingkat dan tern seluruh eksposur 

risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank, termasuk 

profil risiko dan perusahaan anak. 
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Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang 

melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan 

maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan 

bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor eksternal 

maupun internal, antara lain kondisi makro ekonomi, yakni industri 

dimana bank melakukan aktivitas usaha, strategi bisnis, serta 

kompleksitas produk dan aktivitas bank. 

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan 

penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko. Penilaian kualitas 

penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

penerapan manajemen risiko bank terhadap prinsip-prinsip penerapan 

manajemen risiko bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen 

risiko merupakan penilaian terhadap 4 aspek yang saling terkait yaitu tata 

kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, 

kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi 

manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan 

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.33 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 

tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, profil risiko terdiri dari 10 risiko tetapi sesuai dengan 

                                                             
33Ibid., 20-21. 



 

pembatasan masalah maka yang dinilai yaitu hanya risiko likuiditas, 

untuk penjelasannya sebagai berikut: 

1) Risiko Likiuditas 

Likuditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.34 Risiko 

likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko 

likuiditas disebut juga risiko likiuditas pendanaan (funding liquidity 

risk) dan risiko likuiditas pasar (market liquidity risk).35 

Risiko likiuditas pendanaan (funding liquidity risk) yaitu bank 

tidak mampu memenuhi kewajiban dari sumber pendanaan arus kas, 

aset likuid repo tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

bank, sedangkan risiko likuiditas pasar (market liquidity risk) yaitu 

bank tidak mampu melikuidasi aset tanpa terkena diskon material 

karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market 

disruption).36 

                                                             
34Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank  Syariah (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 

154. 
35www.ojk.go.id,(diakses pada tanggal 10 Desember 2017, jam 19.47). 
36Ikatan Bankir, Manajemen, 47. 

http://www.ojk.go.id/


 

Risiko likuiditas muncul apabila bank tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dan (cash flow) dengan segera, dan dengan biaya yang 

sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun 

guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya 

risiko likuiditas banyak ditentukan oleh: 

a) Kecermatan perencanaan arus kas (cash flow) atau arus dana  

(fund flow) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi 

pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana 

(volatility of funds). 

b) Ketetapan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan 

dana-dana non PLS. 

c) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. 

d) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber 

dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.37 

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter 

atau indikator yang digunakan yaitu:38 

a) Komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening 

administratif. 

b) Konsentrasi aset dan kewajiban. 

                                                             
37Zainul, Dasar-dasar manajemen, 227-228.  
38www.bi.go.id, (diakses pada tanggal 7 Februari  2018, jam 10.27). 
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c) Kerentanan pada kebutuhan pendanaan. 

d) Akses pada sumber-sumber pendanaan likuiditas. 

Besarnya Risiko likuiditas dapat di hitung dengan rumus: 

Aset Likuid Primer + Aset Likud Sekunder

Total Aset
× 100% 

Tabel 2.1 

Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Risiko Likiuditas 

 

Peringkat Keterangan Kriteria  

1 Strong Kualitas manajemen risiko 

likuditas sangat memadai 

(Rasio>20%) 

2 Satisfactory Kualitas manajemen risiko 

likuditas memadai (15%< Rasio 

20%) 

3 Fair Kualitas manajemen risiko 

likuditas cukup memadai (5%< 

Rasio 15%) 

4 Marginal Kualitas manajemen risiko 

likuditas kurang memadai (0% < 

Rasio ≤ 5%) 

5 Unsatisfactory Kualitas manajemen risiko 



 

likuditas tidak memadai (Rasio ≤ 

0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

b. Earning (Rentabilitas) 

Rasio rentabilitas atau earning yaitu menggambarkan kemampuan 

bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan 

sumber daya yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan propabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. 

Pendekatan penilaian faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui 

penilaian terhadap komponen-komponen berikut: 

1) ROA (Retrun On Asset) 

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan 

dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total 

aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari 

volume penjualan.  

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank dari penggunaan aset. Besarnya nilai ROA (Return on Asset) 

dapat dihitung dengan rumus berikut :39 

                                                             
39Veithzal, Islamic Banking, 865-866. 



 

ROA =
Laba Sebelum Pajak

Rata − rata Total Aset
× 100% 

Tabel 2.2 

Matriks  Kriteria  Penetapan  Peringkat Komponen ROA  (Return  on 

Asets) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Sehat 

Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA 

di atas 2%) 

2 Sehat  Perolehan laba tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 1,26% sampai dengan 

2%) 

3 Cukup 

Sehat 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 0,51% sampai dengan 

1,25%) 

4 Kurang 

Sehat 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROA mengarah 

negative, rasio berkisar 0% sampai 

dengan 0,5%) 

5 Tidak Sehat Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROA negative, rasio di bawah 0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

2) ROE (Retrun On Equity) 

ROE (Retrun On Equity) adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aset (capytal) yang ada untuk 



 

mendapatkan laba (net income).40 Selain itu ROE juga merupakan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri 

(equity) merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang 

saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dengan 

deviden. 

Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba 

yang bersangkutan yang selanjutya dikaitkan dengan peluang 

kemungkinan pembayaran dividen (terutama bagi bank yang telah go 

public). Besarnya nilai ROE (Return  on  Equity) dapat dihitung 

dengan rumus berikut :41 Nilai ROE menjadi tolak ukur mengenai 

tingkat pengembalian keuntungan dibandingkan dengan imbal bagi 

hasil.42 

ROE =
Laba Bersih

Modal 
× 100% 

Tabel 2.3 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen ROE (Return on Equity) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 Sangat Perolehan laba sangat tinggi (rasio di 

                                                             
40Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2012), 328. 
41Vietzhal, Islamic Banking , 867. 
42Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik 

Proses di Bank Syariah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 125. 

 



 

Sehat atas 20%) 

2 Sehat Perolehan laba tinggi (rasio ROE 

berkisar antara 12,51% sampai dengan 

20%) 

3 Cukup 

Sehat 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROE 

berkisar antara 5,01% sampai dengan 

12,5%) 

4 Kurang 

Sehat 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROE mengarah 

negative, rasio berkisar antara 0% 

sampai dengan 5%) 

5 Tidak 

Sehat 

Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROE negatif, rasio di bawah 0%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

3) BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) 

merupkan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya.43 

Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam 

beroperasi. BOPO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

BOPO =
Beban Operasional

Pendapatan Operasional
× 100% 

Tabel 2.4 

                                                             
43Titin Hartini, “Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” dalam  http://jurnal .radenfatah.ac.id, (diakses pada tanggal 

8 Mei 2018, jam 11.12). 



 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 
Sangat 

Sehat 

Rasio BOPO berkisar antara 83% 

sampai dengan 88% 

2 
Sehat Rasio BOPO berkisar antara 89% 

sampai dengan 93%) 

3 
Cukup 

Sehat 

Rasio BOPO berkisar antara 94% 

sampai dengan 96% 

4 
Kurang 

Sehat 

Rasio BOPO berkisar antara 97% 

sampai dengan 100% 

5 
Tidak Sehat Rasio di atas 100% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

 

 

c. Capital (Permodalan) 

Capital merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur 

kewajiban penyediaan modal minimum bank maupun dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang atas kemampuan bank untuk memenuhi 

kewjiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Dalam perhitungan modal ini 

menggunakan Rasio CAR (Capital Adequancy Ratio). Rasio ini 



 

digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal 

pemiliknya. Semakin tinggi risiko CAR, maka semakin baik kinerja bank 

terebut.44  

Fungsi modal bank menurut Johnson and Johnson mempunyai tiga 

fungsi yaitu: 

1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian 

lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap 

kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan 

para deposan. 

2)  Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. 

3) Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk 

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk 

menghasilkan keuntungan. 

Sumber utama permodalan bank syariah adalah modal inti (core 

capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para 

pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang 

saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-

dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mud{a<rabah). 

Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap 

kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para 

pemegang rekening titipan (wadi<’ah) ataupun pinjaman (qard{), 

                                                             
44Laksmana, Panduan Praktis, 850. 



 

terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana 

wadi<’ah dan qard{. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik 

menunjukkan idikator sebagai bank yang sehat.45 

Rasio yang digunakan untuk mengetahui kecukupan modal yaitu  

dengan menghitung rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai berikut: 

CAR =
Modal

DPK
× 100% 

Tabel 2.5 

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen CAR (Capital Adequacy 

Ratio)  

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 
Sangat Sehat Rasio KPMM lebih tinggi sangat 

signifikan dibandingkan dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (KPMM >15%) 

2 
Sehat Rasio KPMM lbih tinggi cukup 

signifikan dibandingkan dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (9% < KPMM  15%) 

3 
Cukup Sehat Rasio KPMM lebih tinggi secara 

marjinal dibandingkan dengan rasio 

                                                             
45 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 244-247. 



 

KPPM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (9% < KPMM  9%) 

4 
Kurang Sehat Rasio KPMM di bawah ketentuan 

yang berlaku (8% < KPMM 9%) 

5 
Tidak Sehat Rasio KPMM di bawah ketentuan 

yang berlaku dan bank cenderung 

menjadi tidak solvable (KPMM 8%) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

d. Penilaian Peringkat Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dalam 

metode ini berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur 

terhadap peringkat setiap faktor: Risk Profile, Good Corporate 

Governance (GCG), Earning,  dan  Capital dengan memperhatikan 

materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat Komposit 

dikategorikan sebagai berikut:46 

1) 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.  

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

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

faktor eksternal lainnya. 

3) 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. 

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

secara umum kurang sehat sehingga dinilai sangat mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi 

bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

5) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

HASIL DATA LAPANGAN 

A. Profil BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi Jenangan 

BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo adalah lembaga keuangan syariah 

di kecamatan Jenangan atas Prakarsa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Majelis Ekonomi Ponorogo bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Pemuda 

Muhammadiyah. BMT ini berdiri atas dasar rasa keprihatianan tokoh 

masyarakat Muhammadiyah khususnya di kecamatan jenangan. Di mana, 

warga Muhammadiyah di kecamatan Jenangan cukup besar yang pada 

umumnya berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah, dengan skala 

usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah, sehingga perlu untuk 

mendapatkan sedikit sentuhan agar tingkat perekonomiannya lebih baik. 

BMT Surya Abadi berdiri pada 11 November1997 dengan nama BMT “ 

Surya Abadi “. Pada awal berdirinya modalnya sebesar Rp. 5,000,000.00 

(lima juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Rp.2,250,000.00; Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Jenangan Timur sebesar Rp.750,000.00; dan dana dari perseorangan sebesar 

Rp. 2,000,000.00.  

Usaha didirikanya BMT tersebut memiliki maksud untuk menjalankan 

usaha di bidang keuangan dengan sistem bagi hasil (shari<’ah). Dalam 



 

perjalanannya BMT Surya Abadi Jenangan sejak tahun 1997 sampai tahun 

2000 berada dibawah naungan PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). Untuk 

selanjutnya, karena lembaga yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam 

harus bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan aturan pemerintah. 

Maka BMT Surya Abadi yang sudah berjalan beberapa tahun harus berbadan 

hukum juga yang sesuai dengan usahanya, maka pada tahun 2000 BMT Surya 

Abadi mengajukan badan hukum ke Departemen Koperasi Ponorogo. 

Sehingga mulai desember tahun 2000 berganti nama menjadi KSP BMT 

Surya Abadi dengan No. 031/BH/KDK.13.25/XII/2000. Setelah berbadan 

hukum sesuai dengan aturan dalam RAT BMT Surya Abadi harus 

menyesuaikan dengan Undang–Undang Koperasi. 

Dengan status hukum koperasi tersebut KSP BMT Surya Abadi menjadi 

koperasi yang formal dan cukup optimal untuk mengentaskan kemiskinan 

khusunya di wilayah Jenangan.47 

2. Visi dan Misi 

BMT Surya Abadi mempunyai Visi yaitu “Solusi Terbaik Pemberdayaan 

Umat”. 

Untuk meraih visi tersebut, BMT menetapkan misi yaitu: 

a. Pemberdayaan umat. 

b. Mengutamakan pelayanan umat dengan cepat, amanah, dan berintegrasi. 
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c. Menjadikan BMT Surya Abadi sebagai pioner lembaga keuangan pada 

segmen kecil dan kecil kebawah. 

Prinsip kerja BMT Surya Abadi yaitu: 

a. Menjadikan BMT Surya Abadi menjadi lembaga dakwah. 

b. Menjadikan kejujuran sebagai standart nilai yang dijunjung tinggi. 

c. Melaksanakan kerja dengan kebersamaan dan persaudaraan. 

d. Melakukan yang terbaik untuk BMT Surya Abadi. 

e. Memecahkan masalah secara cepat dan melakukan perbaikan secara 

kontruktif. 

f. Bekerja secara efektif dan efisien. 

g. Menghargai waktu, tahu persis apa yang dikerjakan dan siap bersaing 

secara kompetitif. 

h. Pahami keinginan nasabah dan layanan yang terbaik. 

i. Dukunglah 100% keputusan yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Jenangan48 

KSP BMT Surya Abadi  

Jenangan Ponorogo 

STRUKTUR ORGANISASI 
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Rapat Aggota Tahunan (RAT) 

Pengurus 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Bendahara 

 

Pengawas 

PENGELOLA (Manajer Umum) 

Manager 

Penghimpunan 

dana/simpanan 

 

Manager 

Pemasaran 

dan Pinjaman 

 

Manager 

Akuntansi dan 

Pembukuan 

 

Kasir 

Customer Service 

 

Petugas 

Akuntansi 

 



 

Data Personalia Pejabat BMT Surya Abadi Jenangan 

NO. Nama Jabatan 

1. Kojin Rowi Pengawas 

2. H. Sutrisno Ketua 

3. Mujianto Sekretaris 

4. Tukirin Bendahara 

5. Sunyono Manajer Umum 

6. Warsito Wakil Manager 

7. Darminto Manajer Pemasaran 

8. Sundariyati Manajer Pembukuan 

9. Ibud Awaludin Manajer Pendanaan 

 

4. Produk-Produk di BMT Surya Abadi Jenangan 

Seperti halnya LKS lainnya, BMT Surya Abadi Jenangan juga memiliki 

produk. Produk di BMT Surya Abadi Jenangan terdiri dari dua produk yaitu 

penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan). Bentuk produk 

penghimpunan dana adalah simpanan yang terbagi menjadi 3 yaitu simpanan 

pendidikan, simpanan masa depan, dan simpanan berjangka (Deposito). 

Adapun bentuk produk penyaluran dana (pembiayaan) berupa kredit/pinjaman 

yaitu terbagi 2, pertama, akad konvensional dan kedua, akad syariah 

(mud{ara<bah). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Produk Penghimpunan Dana 

Salah satu fungsi dari BMT yaitu baitul tamwil. Fungsi dari baitul 

tamwil  adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 



 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha menegah ke bawah 

dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan.  

Kegiatan penghimpunan dana atau penggalangan dana bertujuan untuk 

membiayai usaha-usaha anggotanya. Produk penghimpunan dana ini 

kemudian dikembangkan ke dalam bentuk simpanan ataupun tabungan. 

Simpanan yang terdapat di KSP BMT Surya Abadi terdiri dari: 

1) Simpanan masa depan (umum) 

Simpanan masa depan (umum) yaitu seperti simpanan atau 

tabungan yang ada di bank, jadi simpanan ini ditujukan kepada 

masyarakat atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya dan 

sewaktu-waktu bisa diambil melalui kasir. 

2) Simpanan pendidikan 

Simpanan pendidikan diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa 

yang ingin belajar atau menyimpankan uangnya melalui BMT. 

Minimal untuk bisa membuka simpanan atau tabungan ini adalah Rp. 

10,000,00.  

Pihak BMT juga melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah 

swasta yakni MTS dan SMK Muhammadiyah Jenangan yang 

mengharuskan pembayaran-pembayaran seperti SPP maupun 

pembayaran lainnya dilakukan melalui BMT Surya Abadi. 

3) Simpanan berjangka (Deposito) 



 

Simpanan berjangka (Deposito) adalah simpanan yang bisa diambil 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara 

nasabah dengan pihak BMT, yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Jadi, sebelum 

jangka waktu tersebut, tabungan belum bisa diambil. 

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) 

Bentuk produk penyaluran dana (pembiayaan) adalah dengan 

memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada anggota maupun nasabah 

sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT 

bersama anggota yang bersangkutan. Dengan kegiatan tersebut, maka 

pihak BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang 

bisa dipertanggungjawabkan serta mampu menunjang usaha anggota atau 

nasabah. Pembiayaan atau pinjaman yang terdapat pada KSP BMT Surya 

Abadi yaitu terdiri dari bentuk konvensional dan syariah (mud{a<rabah). 

Pembiayaan atau pinjaman yang ada di KSP BMT Surya Abadi 

Jenangan adalah kegiatan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, 

perikanan, perdagangan, dan jasa. Pertama, dalam bentuk penyaluran 

dana Konvensional ini pokok dan bunga telah jelas diawal akad. 

sehingga, apabila kegiatan usaha tersebut mengalami keutungan  maupun 

kerugian tidak akan berpengaruh, sebab angsuran atau pelunasan beserta 

bunga telah dikalkulasikan pada awal akad sesuai dengan waktu dan 

besaran yang telah disepakati (tetap). 



 

Kedua, secara prinsip syariah BMT Surya Abadi menggunakan akad 

mudharabah. Akad mudharabah adalah pembiayaan untuk pembelian 

barang atau modal, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif yang 

bermanfaat bagi anggota. Jadi, apabila usaha anggota atau nasabah 

mendapat keuntungan maupun mengalamikerugian perolehan bagi hasil 

tidak bisa dipastikan. Karena, besaran keuntungan bisa mengalami 

fluktuatif tiap bulannya atau bahkan mengalami kerugian. 

Dari kedua bentuk pembiayaan yang disediakan oleh BMT Surya 

Abadi Jenangan, anggota/nasabah lebih tertarik pada bentuk 

konvensional. Karena, pertama para anggota lebih dahulu mengenal 

sistem konvensional dibandingkan syariah. Kedua, menurut mereka 

bentuk konvensional jauh lebih mudah sebab bila mengangsur besarannya 

tetap tanpa bingung menghitung pengembalian antara pokok dan bagi 

hasil (mud{a<rabah). Jadi, sampai saat ini pihak BMT masih mencari 

cara bagaimana agar akad syariah (mud{a<rabah) lebih diminati para 

anggota. 

B. Laporan Keuangan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

Pada laporan keuangan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo ini meliputi 

laporan neraca dan laboran laba rugi pada tahun 2016-2017 dengan rincian 

sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 3.1 

Laporan Keuangan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Tahun 2015 

 
KOPERASI SIMPAN PINJAM 

 

BAITUL MAAL WAT TAMWIL ( BMT ) 

SURYA ABADI  
BADAN HUKUM No. 031 / BH / KDK.13.25 / XII / 2000 

 
Kantor : - Jl. Raya Ngebel No. 77 Jenangan Ponorogo  Telp. 0352 – 531582 

 

  
- Timur Pasar Bale Batur Ngebel Ponorogo 

  
 

 
 

NERACA KOMPARATIF 
Per 31 Desember 2015 

        
        NO  URAIAN  31-12-2015 31-12-2014 NO URAIAN  31-12-2015 31-12-2014 

I AKTIVA     II PASIVA      

1,1 KAS               88.904.700              70.856.400  2.1 TAB KOPERASI      1.695.914.841  1.777.006.323 

1,2 GIRO DEPOSITO BANK             291.263.400          626.958.400  2.2 SIMP BERJANGKA          292.000.000           405.500.000 

1,3 SURAT BERHARGA     2.3 
PINJ. YANG 
DITERIMA          111.109.600           177.776.800 

1,4 PINJ. YANG DIBERIKAN  2.549.798.100      2.440.115.500  2.4 
BEBAN YMH 
DIBAYAR                 4.612.934                 4.612.934  

1,5 PENYIS, PENGH, PIUTANG  
                                     

-    
                                    

-    2.5 
KEWAJIBAN LAIN-
LAIN              56.163.500              53.307.100 

1,6 PIUTANG AGT PIHAK LAIN  
                                     

-    
                                    

-      JUMLAH KEWAJIBN             2.159.800.875             2.418.203.157 

1,7 PENY.PD.KOP.AGT.PHK LAIN 
                 

1.450.000                 1.450.000          

1,8 PEND.YHM DITERIMA     III  MODAL SENDIRI      

1,9 BEBAN DI BYR DI MUKA                29.127.000              17.887.000  3,1 SIMPANAN POKOK              18.250.000              18.250.000  

1,10 AKTIVA TETAP 
                 

13.342.000              11.747.000  3,2 SIMPANAN WAJIB           259.410.400           236.756.400 

1,1 AKUM PENY.AKT. TETAP 
                                     

-    
                                    

-    3,3 
MODAL 
PENYERTAAN  

                                    
-    

                                    
-    

1,1 AKTIVA LAIN-LAIN 
                                     

-    
                                    

-    3,4 
MODAL 
PENYETARAAN  

                                    
-    

                                    
-    

  
 

  
 

3,5 DONASI /HIBAH           140.000.000           140.000.000 

  
 

  
 

3,6 CADANGAN UMUM           246.860.743           211.744.501 

  
 

  
 

3,7 CAD TUJUAN RESIKO              26.500.000              24.100.000 

  
 

  
 

3,8 MODAL     



 

SUMBANGAN  

  
 

  
 

3,9 
SHU TAHUN 
BERJALAN           123.063.182           120.050.242 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

  JLH. MODAL SENDIRI           814.084.325           750.801.143 

  
 

  
 

  JUMLAH KEWAJIBAN  
     2.973.885.200       3.169.004.300 

        2.973.885.200     3.169.004.300    DAN MODAL SENDIRI  

     

 
 

 
 

  PERHITUNGAN HASIL USAHA  

        I PENDAPATAN BEBAN OP  31-12-2015 31-12-2014 II PEND. DAN BEBAN  31-12-2015 31-12-2014 

A 
PENDAPATAN 
OPERSIONAL      

 
NON OPERASIONAL      

1 Pendapatan jasa            310.237.100           296.844.700  D 
Pend. Non 
Operasional      

1,1 Jasa Pinjaman      

 
1. Pend. Penyertaan      

1,2 Jasa Bank  
 

  

 
2. Pend. Lainnya      

1,3 jasa dari Koperasi      

 
JUMLAH (D)      

1,4 Pend. Administrasi                42.823.500  46.920.500 E 
Beban Non 
Operasional      

1,5 Pend. Op lainnya                 8.564.114                 9.826.912 

 
1. Beban Penyertaan      

  
    

 
2. Beban lainnya      

B BEBAN OPERASIONAL      F Jumlah Pendapatan      

1 Beban Jasa 
                                    

-    
                                    

-    

 

Non Operasional (D-
E)      

1,1 jasa Simpanan              29.559.420              25.716.678 

 
SHU SEBELUM PAJAK      

1,2 Jasa Pinjaman                 2.656.400                 6.056.200 

 
( C + F )           127.063.182  124.650.242 

1,3 Beban Administrasi Pinj.      IV BEBAN PAJAK                4.000.000                 4.500.000  

1,4 Provisi utk peroleh dana      

  
    

1,5 Jasa simpanan Berjangka             24.000.912              23.982.892 V  SHU ( III - IV )           123.063.182           120.150.242  

  
    

    2 Beban Operasional      

 
PONOROGO , 31 Desember 2015 

2,1 Beban Umum dan Adm              12.734.300              14.435.000 

 
PENGURUS  

2,2 Beban organisasi           132.694.000           120.744.000 

    2,3 Beban OP.Lainnya             32.916.500              38.007.100 

    

 
Jumlah 2          146.344.800           173.186.100 

    

 
Jumlah B (1 + 2)           202.561.532           228.941.870 

    C Hasil Operasi (A-B)           127.063.182           124.650.242 

 
TUKIRIN H. SUTRISNO 

     
NBM: 675162 NBM: 514115 

 

 

 



 

 

Tabel 3.2 

Laporan Keuangan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Tahun 2016 

 

KOPERASI SIMPAN PINJAM 
 

BAITUL MAAL WAT TAMWIL ( BMT ) 

SURYA ABADI  
BADAN HUKUM No. 031 / BH / KDK.13.25 / XII / 2000 

 
Kantor : - Jl. Raya Ngebel No. 77 Jenangan Ponorogo  Telp. 0352 – 531582 

 

  
- Timur Pasar Bale Batur Ngebel Ponorogo 

  
 

 
 

NERACA KOMPARATIF 
Per 31 Desember 2016 

        
        NO  URAIAN  31-12-2016 31-12-2015 NO URAIAN  31-12-2016 31-12-2015 

I AKTIVA     II PASIVA      

1,1 KAS               88.445.300  
              

88.904.700  2.1 TAB KOPERASI      1.620.554.076      1.695.914.841  

1,2 GIRO DEPOSITO BANK             227.830.800            291.263.400 2.2 SIMP BERJANGKA          333.500.000           292.000.000  

1,3 SURAT BERHARGA     2.3 PINJ. YANG DITERIMA          266.666.400           111.109.600  

1,4 PINJ. YANG DIBERIKAN  2.801.380.000 2.549.798.100 2.4 BEBAN YMH DIBAYAR                 4.612.934                 4.612.934  

1,5 PENYIS, PENGH, PIUTANG  
                                     

-    
                                     

-    2.5 
KEWAJIBAN LAIN-
LAIN              58.181.100              56.163.500  

1,6 PIUTANG AGT PIHAK LAIN  
                                     

-    
                                     

-      JUMLAH KEWAJIBN             2.283.514.510            2.159.800.875  

1,7 PENY.PD.KOP.AGT.PHK LAIN                  1.450.000  
                 

1.450.000          

1,8 PEND.YHM DITERIMA     III  MODAL SENDIRI      

1,9 BEBAN DI BYR DI MUKA                24.957.000  
              

29.127.000  3,1 SIMPANAN POKOK              18.200.000              18.250.000  

1,10 AKTIVA TETAP 
                 

10.842.000  
                 

13.342.000  3,2 SIMPANAN WAJIB           277.338.400           259.410.400  

1,1 AKUM PENY.AKT. TETAP 
                                     

-    
                                     

-    3,3 MODAL PENYERTAAN  
                                    

-    
                                    

-    

1,1 AKTIVA LAIN-LAIN 
                                     

-    
                                     

-    3,4 
MODAL 
PENYETARAAN  

                                    
-    

                                    
-    

  
 

    3,5 DONASI /HIBAH           140.000.000           140.000.000  

  
 

    3,6 CADANGAN UMUM           282.857.925          246.860.743  

  
 

    3,7 CAD TUJUAN RESIKO              28.900.000              26.500.000  

  
 

    3,8 MODAL     



 

SUMBANGAN  

  
 

    3,9 
SHU TAHUN 
BERJALAN           124.094.265          123.063.182  

  
 

            

  
 

      JLH. MODAL SENDIRI           871.390.590          814.084.325  

  
 

      JUMLAH KEWAJIBAN  
     3.154.905.100      2.973.885.200  

        3.154.905.100      2.973.885.200    DAN MODAL SENDIRI  

PERHITUNGAN HASIL USAHA  

        I PENDAPATAN BEBAN OP  31-12-2016 31-12-2015 II PEND. DAN BEBAN  31-12-2016 31-12-2015 

A 
PENDAPATAN 
OPERSIONAL      

 
NON OPERASIONAL      

1 Pendapatan jasa            278.560.600            310.237.100  D 
Pend. Non 
Operasional      

1,1 Jasa Pinjaman      

 
1. Pend. Penyertaan      

1,2 Jasa Bank  4.000.000 
  

2. Pend. Lainnya      

1,3 jasa dari Koperasi      

 
JUMLAH (D)      

1,4 Pend. Administrasi                42.264.500 
              

42.823.500  E 
Beban Non 
Operasional      

1,5 Pend. Op lainnya                 9.248.247                8.564.114  

 
1. Beban Penyertaan      

  
    

 
2. Beban lainnya      

B BEBAN OPERASIONAL      F Jumlah Pendapatan      

1 Beban Jasa 
                                    

-    
                                    

-    

 

Non Operasional (D-
E)      

1,1 jasa Simpanan              29.278.634             29.559.420  

 
SHU SEBELUM PAJAK      

1,2 Jasa Pinjaman                 567.600                2.656.400  

 
( C + F )           127.094.265 127.063.182 

1,3 Beban Administrasi Pinj.      IV BEBAN PAJAK                3.000.000                 4.000.000  

1,4 Provisi utk peroleh dana      

  
    

1,5 Jasa simpanan Berjangka             22.461.848             24.000.912  V  SHU ( III - IV )           124.094.265          123.063.182  

  
    

    2 Beban Operasional      

 
PONOROGO , 31 Desember 2016 

2,1 Beban Umum dan Adm              12.638.500             12.734.300  

 
PENGURUS  

2,2 Beban organisasi           112.128.000          132.694.000  

    2,3 Beban OP.Lainnya             29.904.500             32.916.500  

    

 
Jumlah 2          154.671.000          146.344.800  

    

 
Jumlah B (1 + 2)           206.979.082          202.561.532  

    C Hasil Operasi (A-B)           127.094.265          127.063.182  

 
TUKIRIN H. SUTRISNO 

     
NBM: 675162 NBM: 514115 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.3 

Laporan Keuangan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Tahun 2017 

 
KOPERASI SIMPAN PINJAM 

 

BAITUL MAAL WAT TAMWIL ( BMT ) 

SURYA ABADI  
BADAN HUKUM No. 031 / BH / KDK.13.25 / XII / 2000 

 
Kantor : - Jl. Raya Ngebel No. 77 Jenangan Ponorogo  Telp. 0352 - 531582 

 

  
- Timur Pasar Bale Batur Ngebel Ponorogo 

  
 

 
 

NERACA KOMPARATIF 
Per 30 Desember 2017 

   NO  URAIAN  30-12-2017 31-12-2016 NO URAIAN  30-12-2017 31-12-2016 

I AKTIVA     II PASIVA      

1,1 KAS               84.897.100              88.445.300  2.1 TAB KOPERASI      1.906.713.390       1.620.554.076 

1,2 GIRO DEPOSITO BANK             610.695.700           227.830.800  2.2 SIMP BERJANGKA          654.500.000           333.500.000  

1,3 SURAT BERHARGA     2.3 
PINJ. YANG 
DITERIMA          199.999.200           266.666.400  

1,4 PINJ. YANG DIBERIKAN        3.042.468.400       2.801.380.000  2.4 
BEBAN YMH 
DIBAYAR                 4.612.934                 4.612.934  

1,5 PENYIS, PENGH, PIUTANG  
                                     

-    
                                    

-    2.5 
KEWAJIBAN LAIN-
LAIN              60.859.500              58.181.100  

1,6 PIUTANG AGT PIHAK LAIN  
                                     

-    
                                    

-      JUMLAH KEWAJIBN             2.826.685.024             2.283.514.510 

1,7 PENY.PD.KOP.AGT.PHK LAIN 
                 

1.450.000                 1.450.000          

1,8 PEND.YHM DITERIMA     III  MODAL SENDIRI      

1,9 BEBAN DI BYR DI MUKA                20.427.000              24.957.000  3,1 SIMPANAN POKOK              18.200.000              18.200.000  

1,10 AKTIVA TETAP 
                 

7.842.000              10.842.000  3,2 SIMPANAN WAJIB           306.423.400           277.338.400  

1,1 AKUM PENY.AKT. TETAP 
                                     

-    
                                    

-    3,3 
MODAL 
PENYERTAAN  

                                    
-    

                                    
-    

1,1 AKTIVA LAIN-LAIN 
                                     

-    
                                    

-    3,4 
MODAL 
PENYETARAAN  

                                    
-    

                                    
-    

  
 

  
 

3,5 DONASI /HIBAH           140.000.000           140.000.000  

  
 

  
 

3,6 CADANGAN UMUM           319.154.190           282.857.925 

  
 

  
 

3,7 CAD TUJUAN RESIKO              31.400.000              28.900.000  

  
 

  
 

3,8 
MODAL 
SUMBANGAN      



 

  
 

  
 

3,9 
SHU TAHUN 
BERJALAN           125.917.586           124.094.265 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

  JLH. MODAL SENDIRI           941.095.176           871.390.590 

  
 

  
 

  JUMLAH KEWAJIBAN  
     3.767.780.200       3.154.905.100 

        3.767.780.200     3.154.905.100    DAN MODAL SENDIRI  

      
                      -    

 PERHITUNGAN HASIL USAHA  

        I PENDAPATAN BEBAN OP  30-12-2017 31-12-2016 II PEND. DAN BEBAN  30-12-2017 31-12-2016 

A 
PENDAPATAN 
OPERSIONAL      

 
NON OPERASIONAL      

1 Pendapatan jasa            298.474.300             278.560.600 D 
Pend. Non 
Operasional      

1,1 Jasa Pinjaman      

 
1. Pend. Penyertaan      

1,2 Jasa Bank  
                 

2.000.000  4.000.000 

 
2. Pend. Lainnya      

1,3 jasa dari Koperasi      

 
JUMLAH (D)      

1,4 Pend. Administrasi                40.189.000  
              

42.264.500 E 
Beban Non 
Operasional      

1,5 Pend. Op lainnya  
                 

9.216.069                 9.248.247 

 
1. Beban Penyertaan      

  
    

 
2. Beban lainnya      

B BEBAN OPERASIONAL      F Jumlah Pendapatan      

1 Beban Jasa 
                                     

-    
                                    

-    

 

Non Operasional (D-
E)      

1,1 jasa Simpanan                29.916.107              29.278.634 

 
SHU SEBELUM PAJAK      

1,2 Jasa Pinjaman  
                     

378.400                 567.600 

 
( C + F )           128.417.586           127.094.265 

1,3 Beban Administrasi Pinj.      IV BEBAN PAJAK                2.500.000                 3.000.000  

1,4 Provisi utk peroleh dana      

  
    

1,5 Jasa simpanan Berjangka               30.347.276              22.461.848 V  SHU ( III - IV )           125.917.586           124.094.265 

  
    

    2 Beban Operasional      

 
PONOROGO , 30 Desember 2017 

2,1 Beban Umum dan Adm                11.957.500              12.638.500 

 
PENGURUS  

2,2 Beban organisasi             112.128.000           112.128.000 

    2,3 Beban OP.Lainnya               36.734.500              29.904.500 

    

 
Jumlah 2            160.820.000           154.671.000 

    

 
Jumlah B (1 + 2)             221.461.783           206.979.082 

    C Hasil Operasi (A-B)             128.417.586           127.094.265 

 
TUKIRIN H. SUTRISNO 

     
NBM: 675162 NBM: 514115 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Kesehatan Keuangan Pada BMT Surya Abadi  Jenangan Ponorogo 

1. Analisis rasio Risk Profile (Profil Risiko) 

a. Risiko Likuiditas 

Berdasarkan pada laporan keuangan BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo untuk rincian aset likuid primer, aset likuid sekunder dan total 

aset tahun 2015, 2016, dan 2017 sebagai berikut. Pada tahun 2015 kas 

bernilai 88.904.700, giro deposito bank 291.263.400, dan aktiva tetap 

13.342.000, sedangkan total aset tahun 2015 bernilai 2.973.885.200. Pada 

tahun 2016 nilai aset likuid primer dan sekunder untuk kas bernilai 

88.445.000, giro deposito bank 227.830.800, dan aktiva tetap 10.842.000, 

sedangkan total asetnya bernilai 3.154.905.100. Pada laporan keuangan 

tahun 2017 kas bernilai 84.897.100, giro deposito bank 610.695.700, 

aktiva tetap 7.842.000 dan nilai total aset tahun 2017 berjumlah 

3.767.780.200. 

Tabel 4.1 

Daftar Perhitungan Analisis Risiko Likuiditas 

Tahun Aset Likuid Total Aset Rasio (%) Kriteria 



 

Primer dan Aset 

Likuid Sekunder 

2015 393.510.100 2.973.885.200 13,23 Fair 

2016 327.118.100 3.154.905.100 10,36 Fair 

2017 703.434.800 3.767.780.200 18,66 Satisfactory 

Sumber: Data yang diolah 

Dari perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penilaian 

risiko likuiditas menghasilakan rasio pada tahun 2015, 2016, dan 2017 

yaitu sebesar 13,23%, 10,36%, dan 18,66% dan kriteria yang diberikan 

untuk masing-masing tahun yaitu pada tahun 2015 dan 2016 dengan 

kriteria fair, sedangan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 

dengan kriteria satisfactory. Peningkatan kriteria pada tahun 2017 

diperoleh karena pihak BMT mampu memenuhi kebutuhan dari BMT, 

baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun memenuhi 

permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah. 

2. Analisis Rasio Earning (Rentabilitas) 

a. Retrun On Asset (ROA) 

Dari laporan keuangan BMT Surya Abadi diperoleh data untuk laba 

sebelum pajak dan rata-rata total aset tahun 2015, 2016, dan 2017 sebagai 

berikut: 

Pada tahun 2015 BMT Surya Abadi memperoleh laba sebelum pajak 

sebesar 127.063.182 dan rata-rata total asetnya 2.973.885.200. tahun 2016 

laba sebelum pajak sebesar 127.094.265, rata-rata total asetnya 

3.154.905.100. Dan pada tahun 2017 laba sebelum pajak dan rata-rata 

55 



 

total aset BMT Surya Abadi mengalami kenaikan yaitu untuk laba 

sebelum pajaknya 128.417.586 dan rata-rata total asetnya 3.767.780.200. 

 

 

Tabel 4.2 

Daftar Perhitungan Analisis Retrun On Asset (ROA) 

Tahun Laba Sebelum 

Pajak 

Rata-rata 

Total Aset 

Rasio 

(%) 

Kriteria 

2015 127.063.182 2.973.885.200 4,27 Sangat Sehat 

2016 127.094.265 3.154.905.100 4,02 Sangat Sehat 

2017 128.417.586 3.767.780.200 3,4 Sangat Sehat 

Sumber: Data yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 menghasilkan 

rasio rentabilitas ROA sebesar 4,27%. Pada tahun 2016  rasio rentabilitas 

ROA mengalami penurunan meskipun hanya sebesar 0,25% dengan nilai 

4,02%. Pada tahun 2017 rasio rentabilitas ROA juga mengalami 

penurunan yaitu sebesar 0,62% dengan nilai 3,4%.  

Dari perhitungan di atas rasio rentabilitas ROA secara berturut-turut 

mengalami penurunan, hal itu bisa disebabkan karena perolehan  profit 

atau margin mengalami penurunan. diiringi dengan penurunan niali ROA 

maka profitabilitas BMT juga ikut menurun. Penurunan nilai ROA juga 



 

bisa sebabkan karena pembiayaan yang diberikan oleh BMT, jika 

pembiayaan yang diberikan banyak dan pengelolaan menejemen yang 

baik maka laba yang dihasilkan juga banyak, dan pada akhirnya ROA 

mengalami kenaikan, begitu sebaliknya. Meskipun nilai rasio rentabilitas 

ROA mengalami penurunan tetapi kategori BMT masih termasuk kriteria 

sangat sehat. 

b. Retrun On Equity (ROE) 

Berdasarkan laporan keuangan BMT Surya Abadi pada tahun 2015, 

2016 dan 2017 untuk laba bersih (ROE) dan jumlah modalnya dapat 

diketahui sebagai berikut: 

Pada tahun 2015 BMT Surya Abadi memperoleh laba bersih sebesar 

123.063.182 dan jumlah modalnya 814.084.325. pada tahun 2016 

perolehan laba bersihnya mengalami kenaikan sebesar 124.094.265 dan 

modalnya berjumlah 871.390.590. Begitu juga dengan tahun 2017 jumlah 

laba bersih yang diperoleh BMT Surya Abadi mengalami kenaikan yaitu 

sebesar 125.917.586 dengan modal 941.095.176. 

Tabel 4.3 

Daftar Perhitungan Analisis Retrun on Equity (ROE) 

Tahun  Laba Bersih Modal Rasio (%) Kriteria 

2015 123.063.182 814.084.325 15,11 Sehat 

2016 124.094.265 871.390.590 14,24 Sehat  



 

2017 125.917.586 941.095.176 13,37 Sehat  

Sumber: Data yang diolah 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil dari rasio rentabilitas 

ROE pada tahun 2015 sebesar 15,11%, sedangkan pada tahun 2016 rasio 

rentabilitas ROE mengalami penurunan yaitu menjadi 14,24%, dan pada 

tahun 2017 rasio rentabilitas ROE juga mengalami penurunan sebesar 

0,87% dengan nilai 13,37%. Penurunan nilai ROE ini bisa disebabkan 

karena jumlah laba bersih yang diterima berkurang yang dikaitkan dengan 

pembayaran deviden. Dan penurunan ini juga bisa disebabkan karena 

persaingan produk antar lembaga keuangan syariah maupun lembaga 

keuangan konvensional dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh 

pihak BMT. Di dalam  penilaian peringkat BMT Surya Abadi tahun 

2015, 2016, dan 2017 memperoleh kriteria sehat.  

c. Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Untuk menghitung rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dapat dilihat dalam laporan keuangan pada bagian 

beban operasional dan pendapatan operasional. Pada tahun 2015 total 

beban operasional sebesar 234.561.532. dan total  pendapatan operasional 

Surya Abadi yaitu sebesar 361.624.714. Tahun 2016 total beban 

operasional sebesar 206.979.082, dan total nilai pendapatan operasional 

sebesar 334.073.347.  Dan pada tahun 2017 total nilai beban operasional 



 

sebesar 221.461.783 dan total pendapatan operasionalnya sebesar 

349.879.369. 

Tabel 4.4 

Daftar Perhitungan Analisis BOPO 

Tahun Beban 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

Rasio (%) Kriteria 

2015 234.561.532 361.624.714 64,86 Sangat Sehat 

2016 206.979.082 334.073.347 61,95 Sangat Sehat 

2017 221.461.783 349.879.369 63,29 Sangat Sehat 

 Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas rasio BOPO pada tahun 2015 sebesar 

64,86%, tahun 2016 rasio BOPO Mengalami penurunan menjadi 61,95%, 

dan pada tahun 2017 rasio BOPO mengalami kenaikan lagi dengan nilai 

63,29%. 

Dengan adanya penurunan dan kenaikan nilai rasio BOPO tersebut 

menandakan beban operasional atau biaya yang dikeluarkan BMT belum 

bisa ditekan secara maksimal. Selain itu juga  menunjukkan bahwa BMT 

mengalamani penurunan yang kurang  baik, karena didalam matrik 

kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas BOPO menunjukkan 

semakin rendah nilai rasio BOPO semakin efisien biaya yang dikeluarkan 

pihak BMT, begitu sebaliknya semakin naik nilai rasio BOPO semakin 



 

tidak efisien biaya operasional yang dapat mempengaruhi laba yang 

diperoleh. Peringkat dan kriteria rasio BOPO BMT Surya Abadi pada 

tahun 2015, 2016, dan 2017 termasuk kedalam kategori sangat sehat. 

3. Analisis Rasio Capital (Permodalan) 

Berdasarkan laporan keuangan untuk menghitung rasio Capital 

(Permodalan) dapat dilihat pada bagian Pasiva yaitu Dana Pihak Ketiga dan 

jumlah Modal. Pada tahun 2015 rincian Dana Pihak Ketiga yaitu terdiri dari 

Tabungan Koperasi 1.695.914.814, simpanan berjangka 292.000.000, 

simpanan pokok 18.250.000, dan simpanan wajib 259.410.400 dengan total 

2.265.575.241. Dan jumlah modal sebesar 814.084.325. pada tahun 2016 

rincian Dana Pihak Ketiga yaitu untuk Tabungan Koperasi 1.620.554.076, 

Simpanan Berjangka 333.500.000, simpanan pokok 18.200.000, simpanan 

wajib 277.338.400 dengan total 2.249.592.476. dan jumlah modal sebesar 

871.390.590. Untuk tahun 2017 rincian Dana Pihak Ketiga yaitu Tabungan 

Koperasi 1.906.713.390, Simpanan Berjangka 654.500.000, Simpanan Pokok 

18.200.000, Simpanan Wajib 306.423.400, dengan total 2.885.836.790. 

Sedangkan untuk jumlah modalnya sebesar 941.095.176. 

Tabel 4.5 

Daftar Perhitungan Analisis Capital (Permodalan) 

Tahun  Modal DPK Rasio (%) Kriteria  

2015 814.084.325 2.265.575.241 35,93 Sangat Sehat 



 

2016 871.390.590 2.249.592.476 38,73 Sangat Sehat 

2017 941.095.176 2.885.836.790 32,61 Sangat Sehat 

Sumber: Data yang diolah 

Dengan melihat keterangan pada Tabel 4.6 diatas menghasilkan 

perhitunagan rasio CAR pada tahun 2015 sebesar 35,93%, pada tahun 2016  

meghasilkan rasio CAR sebesar 38,73% dengan kenaikan sebesar 2,8%, dan 

pada tahun 2017 menghasilkan rasio CAR sebesar 32,61%  dengan 

penurunan rasio sebesar 6,12%. Berdasarkan perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa rasio CAR tidak stabil atau mengalami fluktuasi dari 

tahun ketahun. Meskipun rasio CAR tidak stabil tetapi presentase CAR 

masih menghasilkan angka yang tinggi dengan kriteria sangat sehat, dimana 

dengan ini menunjukkan bahwa BMT Surya Abadi memilki kecukupan 

modal yang sangat memadai dan  memilki kinerja yang baik. 

Dengan semakin tinggi rasio CAR, maka  modal BMT yang digunakan 

untuk menghasilkan aktiva dan profit juga semakin besar hal ini juga 

berpengaruh terhadap kinerja BMT menjadi semakin baik. Begitu sebaliknya 

semakin rendah nilai rasio CAR terhadap kinerja BMT menjadi kurang baik. 

B. Penetapan Peringkat Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Surya Abadi 

Jenangan Ponorogo Dengan Metode RGEC 

Tabel 4.6 

Penilaian Peringkat Tingkat Kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

Periode Desember 2015 

Komponen 

Faktor 

Rasio Rasio 

(%) 

Peringkat  Kriteria  Keterangan 

Risk Profile Risiko 13,23 3 Fair  Cukup 



 

(Profil 

Risiko) 

Likuiditas Sehat 

 

 

Earning 

(Rentabilitas) 

ROA 4,27 1 Sangat 

Sehat 

 

Sangat 

Sehat  ROE 15,11 2 Sehat  

BOPO 64,86 1 Sangat 

Sehat 

Capital 

(Permodalan) 

CAR 35,93 1 Sangat 

Sehat 

Sangat 

Sehat 

Peringkat Komposit  PK-2 (Sehat) 

Sumber : Hasil olah data peneliti 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan BMT 

Surya Abadi pada tahun 2015 yang ditinjau dari faktor risk profile pada 

penelitian ini menggunakan indikator risiko likuiditas dengan nilai 13,23% yang 

berada pada peringkat 3 dan dalam kondisi cukup memadai. Sehingga 

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ini BMT Surya Abadi memilki 

kemampuan cukup baik dalam memenuhi kewajibannya dan penerapan 

manajemen risiko secara komposit memadai. 

Pada faktor earning (rentabilitas) rasio yang digunakan dalam menilai 

kesehatan BMT Surya Abadi menggunakan 3 rasio yaitu dengan rasio ROA, 

ROE, dan BOPO dengan nilai masing-masing 4,27%, 15,11%, dan 64,86% yang 

menunjukkan kondisi sangat sehat. Dengan kondisi yang sangat sehat ini 

menandakan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BMT Surya Abadi 

meghasilkan laba yang melebihi target. 



 

Tingkat kesehatan BMT ditinjau dari faktor capital (permodalan) dengan 

menghitung CAR pada BMT Surya Abadi dengan nilai 35,93% yang 

menunjukkan peringkat 1 dengan kondisi sangat sehat. Dengan kondisi tersebut 

menandakan BMT memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat 

baik terhadap profil risikonya, yang disertai dengan permodalan yang cukup kuat 

dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan dananya 

ke BMT Surya Abadi selama tahun 2015. 

Berdasarkan hasil analisis diatas nilai rasio RGEC pada BMT Surya Abadi 

tahun 2015 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia berada 

pada Peringkat Komposit 2 (PK-2), yang mencerminkan kondisi BMT secara 

umum sehat sehingga dinilai BMT sangat mampu menghadapi pengaruh 

negatifyang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

Tabel 4.7 

Penilaian Peringkat Tingkat Kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

Periode Desember 2016 

Komponen 

Faktor 

Rasio Rasio 

(%) 

Peringkat  Kriteria  Keterangan 

Risk Profile 

(Profil 

Risiko) 

Risiko 

Likuiditas 

10,3 3 Fair  Cukup 

Memadai 

 

Earning 

(Rentabilitas) 

ROA 4,02 1 Sangat 

Sehat 

 

Sangat 

Sehat ROE 14,24 2 Sehat  



 

BOPO 61,95 1 Sangat 

Sehat 

Capital 

(Permodalan) 

CAR 38,73 1 Sangat 

Sehat 

Sangat 

Sehat 

Peringkat Komposit PK-2 (Sehat) 

Sumber : Hasil olah data peneliti 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan BMT 

Surya Abadi pada tahun 2016 yang ditinjau dari faktor risk profile pada 

penelitian ini menggunakan indikator risiko likuiditas dengan nilai 10,3% yang 

berada pada peringkat 3 dan dalam kondisi cukup sehat. Sehingga menunjukkan 

bahwa pada tahun 2016 ini BMT Surya Abadi memilki kemampuan cukup baik 

dalam memenuhi kewajibannya dan penerapan manajemen risiko secara 

komposit memadai. 

Pada faktor earning (rentabilitas) rasio yang digunakan dalam menilai 

kesehatan BMT Surya Abadi menggunakan 3 rasio yaitu dengan rasio ROA, 

ROE, dan BOPO dengan nilai masing-masing 4,02%, 14,24%, dan 61,95% yang 

menunjukkan kondisi sangat sehat. Dengan kondisi yang sangat sehat ini 

menandakan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BMT Surya Abadi 

meghasilkan laba yang melebihi target. 

Tingkat kesehatan BMT ditinjau dari faktor capital (permodalan) dengan 

menghitung CAR pada BMT Surya Abadi dengan nilai 38,73% yang 

menunjukkan peringkat 1 dengan kondisi sangat sehat. Dengan kondisi tersebut 

menandakan BMT memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat 



 

baik terhadap profil risikonya, yang disertai dengan permodalan yang cukup kuat 

dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan dananya 

ke BMT Surya Abadi selama tahun 2016. 

Berdasarkan hasil analisis diatas nilai rasio RGEC pada BMT Surya Abadi 

tahun 2016 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia berada 

pada Peringkat Komposit 2 (PK-2), yang mencerminkan kondisi BMT secara 

umum sehat sehingga dinilai BMT sangat mampu menghadapi pengaruh 

negatifyang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

Tabel 4.8 

Penilaian Peringkat Tingkat Kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

Periode Desember 2017 

Komponen 

Faktor 

Rasio Rasio 

(%) 

Peringkat  Kriteria  Keterangan 

Risk Profile 

(Profil 

Risiko) 

Risiko 

Likuiditas 

18,66 2 Satisfactory  Memadai 

 

Earning 

(Rentabilitas) 

ROA 3,4 1 Sangat 

Sehat 

 

Sangat 

Sehat ROE 13,37 2 Sehat  

BOPO 63,29 1 Sangat 

Sehat 

Capital 

(Permodalan) 

CAR 32,61 1 Sangat 

Sehat 

Sangat 

Sehat 

Peringkat Komposit PK-2 (Sehat) 

Sumber : Hasil olah data peneliti 



 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan BMT 

Surya Abadi pada tahun 2017 yang ditinjau dari faktor risk profile pada 

penelitian ini menggunakan 1 indikator yaitu risiko likuiditas dengan nilai 

18,66% yang menunjukkan peringkat 2 dan dalam kondisi sehat. 

Pada faktor earning (rentabilitas) rasio yang digunakan dalam menilai 

kesehatan BMT Surya Abadi menggunakan 3 rasio yaitu dengan rasio ROA, 

ROE, dan BOPO dengan nilai masing-masing 3,4%, 13,37%, dan 63,29% yang 

menunjukkan kondisi sangat sehat. Dengan kondisi yang sangat sehat ini 

menandakan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BMT Surya Abadi 

meghasilkan laba yang melebihi target. 

Tingkat kesehatan BMT ditinjau dari faktor capital (permodalan) dengan 

menghitung CAR pada BMT Surya Abadi dengan nilai 32,61% yang 

menunjukkan peringkat 1 dengan kondisi sangat sehat. Dengan kondisi tersebut 

menandakan BMT memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat 

baik terhadap profil risikonya, yang disertai dengan permodalan yang cukup kuat 

dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan dananya 

ke BMT Surya Abadi selama tahun 2017. 

Berdasarkan hasil analisis diatas nilai rasio RGEC pada BMT Surya Abadi 

tahun 2017 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia berada 

pada Peringkat Komposit 2 (PK-2), yang mencerminkan kondisi BMT secara 

umum sehat sehingga dinilai BMT sangat mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tingkat kesehatan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

dengan menggunakan metode RGEC periode 2015-2017 secara berturut-turut 

menempati Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi BMT 

secara umum sehat sehingga dinilai BMT sangat mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis maupun faktor eksternal 

lainnya dan untuk setiap rasio dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian tingkat Risk Profile (Profil Risiko) BMT Surya Abadi 

Jenangan Ponorogo tahun 2015 dan 2016, secara berturut-turut berada dalam 

keadaan “Cukup Memadai”. Adapun pada tahun 2017 berada dalam keadaan 

“Memadai” dan secara keseluruhan BMT Surya Abadi mendapatkan 

peringakat 2 dengan kategori “Sehat”. 

2. Hasil penelitian tingkat Earning (Rentabilitas) BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo pada tahun 2015 adalah “Sangat Sehat”, tahun 2016 “Sangat 

Sehat”, dan 2017  juga berada dalam keadaan “Sangat Sehat”. Secara 

keselurugan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo mendapat peringkat 2 

dengan kategori “Sehat”. 



 

3. Hasil penelitian tingkat Capital (Permodalan) BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo pada tahun 2015 adalah “Sangat Sehat”, tahun  2016 “Sangat 

Sehat”, dan  tahun 2017 juga berada dalam kondisi “Sangat Sehat”. Secara 

keselurugan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo mendapat peringkat 2 

dengan kategori “Sehat”. 

B. Saran  

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi BMT Surya Abadi disarankan mampu menjaga tingkat kesehatannya dan 

terus meningkatkan sistem kinerjanya sehingga BMT diharapkan pada tingkat 

kesehatan tahun-tahun berikutnya lebih meningkat. Tingkat kesehatan bank 

yang sangat sehat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah, 

karyawan, pemegang saham dan juga pihak lainnya terhadap BMT. 

2. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan atau payung hukum sendiri 

untuk lembaga keuangan BMT, sehingga sebagai lembaga keuangan BMT 

mempuyai pengakuan sendiri seperti lembaga keuangan lainnya. 

3. Bagi asosiasi serta dinas terkait lainnya yang berhubungan dengan BMT 

sebaiknya melakukan pendampingan yang lebih serius terhadap 

perkembangan BMT. 
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