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Kinerja keuangan Koperasi adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas 

manfaat dan efisiensi dalam penngunaan anggaran keuangan.sehingga penilaian 

terhadap kineja keuangan menjadi sangat penting diberbagai macam bidang usaha 

khususnya diperkoperasian. Penilaian keuangan digunakan oleh perusahaan 

supaya kegiatan lebih baik terutama dalam keuangannya dan supaya dalam 

pengambilan keputusan serta kebijakan tepat dalam mengembangkan usahanya. 

Kinerja baik dapat dilihat dari analisis kinerja keuangan pada waktu tertentu dan 

sesuai standart yang telah ditetapkan. Pada Koperasi Syariah Hasanah ini yang 

dipakai untuk menilai kinerja keuangan adalah Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha dan Menengah No 96/kep/M.KUKM/1X/2004 tentang 

Pedoman Standart Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam Koperasi. Rumusan masalah a. Bagaimana kinerja BMT Hasanah 

periode 2012-2014 ditinjau dari aspek likuiditas? b. Bagaimana Kinerja BMT 

Hasanah periode 2012-2014 ditinjau dari aspek rentabilitas? c. Bagaimana kinerja 

BMT Hasanah periode 2012-2014 ditinjau dari aspek solvabilitas? d. Bagaimana 

kinerja BMT Hasanah periode 2012-2014 ditinjau dari aspek efisiensi? e. 

Bagaimana kinerja BMT Hasanah periode 2012-2014 ditinjau dari aspek resiko 

kredit? 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja Koperasi Syariah 

Hasanah melalui laporan keuangannya selama 3 periode yakni pada tahun 

2012,2013 dan 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

times series analysis yaitu menganalisis kinerja keuangan Koperasi dengan cara 

membandingkan pada peiode waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan kinerja keuangan Koperasi Syariah Hasanah selama kurun waktu 2012-

2014 dari aspek likuiditas current ratio 2012 menunjukkan hasil yang likuid, pada 

taun 2013-2014 kurang likuid karena ada peningkatan hutang, quick ratio 3 tahun 

berturut-turut menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari aspek rentabilitas ROA 

tahun 2012-2013 cukup baik karena mampu menghasilkan SHU yang maksimal, 

pada tahun 2014 kurang baik karena tidak dapat menghasilkan SHU yang 

maksimal, ROE pada tahun 2012-2013 menunjukkan hasil yang rentabel karena 

modal yang dimiliki BMT mampu menghasilkan SHU maksimal, namun 2014 

menunjukkan hasil yang kurang rentabel karena adanya penurunan rasio dari 

tahun sebelumnya. Solvabilitas selama dua tahun 2012 dan 2014 menunjukkan 

hasil yang cukup solvabel karena dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, 

namun pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang kurang solvabel karena adanya 
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penurunan rasio yang berada dibawah standart yang ditentukan. Efisiensi selama 

kurun waktu 3 tahun berturut-turut menunjukkan hasil yang sangat efisien atau 

dengan kata lain bahwa pendapat yang dimiliki BMT sangat cukup untuk 

memenuhi beban-beban yang harus ditanggung BMT. Resiko kredit menunjukkan 

hasil yang sangat baik yang berarti BMT mampu mengendalikan 

kredit/pembiayaan yang bermasalah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  Masalah 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan dampak 

terhadap lembaga-lembaga keuangan mikro di Indonesia, seperti koperasi 

maupun bmt. Salah satu dampak dari krisis ekonomi yang terjadi adalah 

adanya penurunan laba pada lembaga keuangan mikro, bahkan tidak sedikit 

yang mengalami kebangkrutan. Keadaan tersebut ditandai dengan adanya 

penurunan aktifitas ekonomi dan kesulitan liquiditas sehingga keadaan itu 

mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak intern maupun 

ekstern pada lembaga keuangan mikro tersebut. 

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan dalam hal ini lembaga 

keuangan mikro dapat bekerja seefektif mungkin, pengelolaan lembaga 

keuangan mikro tersebut juga harus optimal. Namun manajemen tidak hanya 

puas mencapai hal tersebut namun juga menginginkan lembaganya bartahan 

dan berkembang dengan baik. 

Agar lembaga keuangan mikro tetap bisa berjalan dan bertahan,  maka 

perlu meningkatkan pelayanan dan pengembangan usahanya serta 

menetapkan kebijakan yang terbaik untuk lembaga keuangan mikro itu 

sendiri. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja dibutuhkan dana yang tidak 

sedikit, dilain pihak seringkali lembaga keuangan mikro dihadapkan pada 

masalah itu sendiri, karena jarang sekali lembaga keuangan mikro mampu 
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memenuhi kebutuhan dana sendiri tanpa ada bantuan dari luar misalnya saja 

pengelolaan dan penghimpunan dana dari masyarakat ( pihak ketiga) yang 

dijadikan sebagai salah satu alternative dimana pemanfatannyapun harus 

dilakukan secara berhati-hati terlebih lembaga keuangan mikro tersebut 

berada di pedesaan dan memiliki target khusus. 

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat muslim dan para 

cendekiawan muslim, oleh karena itu maka memilih konsep ekonomi islam 

yang dijadikan sebagai pedoman pengembangan ekonomi bangsa, dengan 

konsep ekonomi islam memberikan alternatif baru bagi masyarakat terutama 

masyarakat muslim yang ingin berekonomi dengan basis syaria`ah. Salah satu 

permasalahan yang terjadi pada lambaga keuangan konvensional yaitu bunga, 

dimana bunga yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan konvensional 

terkadang membebani nasabah, namun dalam lembaga keuangan yang 

berbasis syari`ah konsepnya diganti dengan bagi hasil sehingga tidak akan 

membebani nasabah, sehingga diharapkan mendapatkan kebebasan untuk 

mengembangkan produknya sendiri yang sesuai syari`ah islam baik teori 

maupun praktek manajemennya. 

Walaupun Koperasi Syariah umurnya lebih muda dibanding koperasi 

konvensional, namun tidak sedikit masyarakat yang menaruh 

kepercayaannya. Kepercayaan masyarakat ini berpengaruh terhadap strategi 

dan kinerja koperasi, baik dari sisi aktiva maupun pasiva. Perubahan situasi 

seperti terbatasnya jumlah sumber-sumber dana yang dihimpun oleh koperasi 

karena persaingan usaha yang cukup tajam, hal ini menyebabkan Kopersai 
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harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sumber dana yang 

baru. 

Untuk mengetahui kesehatan dan kinerja koperaasi maka manajer 

keuangan Koperasi harus bisa menganalisis keuangan yang terjadi pada 

koperasi tersebut. Salah satu metode analisis adalah dengan menggunakan 

analisis kinerja keuangan, analisis kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggumakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang 

telah memenuhi standart  ketentuan dalam standart akuntansi keuangan
1
. 

Untuk dapat  menganalisis  kinerja keuangan pada sebuah perusahaan 

ataupun lembaga keuangan memerlukan laporan keuangan, yang dimaksud 

laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada waktu tertentu atau jangka 

waktu tertentu.
2
 

Adapun alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja adalah rasio 

keuangan yang terdiri dari: Pertama rasio liquiditas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber 

jangka jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut.
3
 Kedua Rasio 

Rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

                                                           
1
Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan ( Bandung: Alfabeta, 2012),  2. 

2
Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keungan ( Jakarta: PT Raja Grafindo 

persada, 1999), 105. 
3
James Van Horne, John M. Wachowiz, JR. Alih bahasa Sutojo, Prinsip-prinsip 

Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Salemba Empat, !997), 157. 
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menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal 

tertentu.
4
Ketiga Rasio Solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
5
Keempat 

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien 

peruasahaan menggunakan aktivanya.
6
Kelima Rasio Resiko Kredit/ 

pembiayaan yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui kredit atau 

pembiayaan yang bermasalah dibanding dengan total kredit atau pembiayaan. 

 Dengan menggunakan metode ini kita akan mengetahui kondisi 

koperasi pada saat ini dan masa yang akan datang. Sehingga akan dapat 

diputuskan apakah kondisi koperasi baik atau buruk. Adapun tujuan dari 

analisis adalah: a. Menentukan rentabilitas dari perusahaan ataupun koperasi, 

b. Menentukan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang.
7
 

Margono Djojohadikoesoemo
8, dalam bukunya yang berjudul “ 10 

Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa: koperasi adalah perkumpulan 

manusiaseorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama 

untuk memajukan ekonominya
9
. Prof . R.S. Soeriaatmadja

10
, memberikan 

definisi koperasi adalah: Suatu perkumpulan orang-orang yang atas dasar 

                                                           
4
Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah ( Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2009), 125. 
5
Ibid,.........,,, 121. 

6
Mohammad Muslich, Manajemen Keuangan Modern, Analisis, Perencanaan dan 

Kebijaksanaan ( Jakarta: Bumi Aksara,1997),  50. 
7
 Amin Widjaja Tunggal, Dasar-dasar Akuntansi Bank, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)  

156. 
8
 Inspektur Koperasi pada Cooperatie en Binnenlansche Handel di Departement van 

Economische Zaken di Batavia (Jakartaa), dan pendiri Bank National Indonesia (BNI). 
9
 Hendrojogi, Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2000),  21. 
10

 Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1962-1964 dan Rektor 

Universitas Padjajaran Bandung. 
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persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan 

agama dan politik bersifat kebendaan atas tanggungan bersama
11

. 

Sedangkan KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di Bidang 

pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil(syariah)
12

. 

Koperasi Syari’ah Hasanah dengan jenis koperasi serba usaha 

akhirnya benar-benar resmi beroperasi pada tanggal 24 September 2011 

dengan anggota awal 85 orang. Modal Awal Koperasi ini sebesar 85 juta 

rupiah. Kantor pertama Koperasi Syari’ah Hasanah berkedudukan di sekitaran 

Pasar Tamansari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Koperasi ini 

selanjutnya dikenal masyarakat dengan nama brand “BMT Hasanah”13
. 

BMT Hasanah didirikan berpayungkan hukum dari Menteri Negara 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dengan Keputusan 

Menteri Nomor 554/ BH /XVI. 21/ 2011 BMT Hasanah telah mendapat 

pengesahan akta pendirian Koperasi. Dengan bermodalkan simpanan pokok 

anggota, para Anggota, beserta pengurus juga pengelola BMT Hasanah 

memiliki visi dan misi bersama. 

Selain Menjalankan usaha dalam bidang Tanwil, BMT Hasanah 

jugamemiliki Baitul Maal. Dimana Baitul Maal akan mengumpulkan dana 

infaq dan zakat yang nanti akan di salurkan kembali pada orang yang 

membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Usaha BMT Hasanah tidak 

hanya mengedepankan bisnis saja tetapi juga meninggalkan nilai sosial untuk 

                                                           
11

 Hendrojogi, Koperasi,opt cit,  22. 
12

 Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK 

Syariah, ( Yogyakarta: P3EI UII Press, 2008),  52. 
13

Pada pembahasan berikutnya akan disebut BMT Hasanah. 
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membantu sesama umat. Jumlah anggota BMT Hasanah per 31 Desember 

2011 adalah 85 orang, pada tanggal 16 Mei 2012 dua orang anggota BMT 

mengundurkan diri. Selanjutnya pada tahun yang sama masuk tiga anggota 

baru, sehingga total anggota BMT Hasanah per 31 Desember 2012 adalah 86 

anggota, sampai saat ini total anggota BMT Hasanah sebanyak 101 orang. 

BMT Hasanah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang 

dalam setiap kegiatan transaksinya benar-benar menerapkan prinsip-prinsip 

syariah yang sesuai dengan al-qur`an maupun al-hadist. Selain itu BMT 

Hasanah juga benar-benar menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

dalam menjalankan usahanya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan antara 

BMT Hasanah dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, dimana pada 

lembaga keuangan mikro syari`ah lainnya masih ada unsur konvensionalnya 

seperti pada bagi hasil itu dipukul rata, pada pembiayaan bagi hasil diambil 

dari pinjaman pokoknya bukan berdasarkankeuntungannya, akan tetapi pada 

BMTHasanah untuk bagi hasilnya berdasarkan keuntungan nasabah bukan 

hutang pokoknya. Jadi, pada setiap bulannya bagi hasil nominalnya tidak 

sama tergantung keuntungan yang didapat oleh nasabah.
14

Misalnya saja bagi 

hasil untuk pembiayaan Musyarakah antara KJKS X dengan pembiayaan 

yang dilakukan oleh BMT Hasanah, ada nasabah datang ke KJKS X dan 

BMT Hasanah  untuk melakukan pembiayaan sebasar Rp 5,000,000 setelah 

melakukan kesepakatan akhirnya pembiayaan tersebut di ACC oleh pihak 

bank. Pada KJKS X untuk bagi hasilnya diambilkan dari pokoknya  5% 

                                                           
14

 Wawancara dengan bapak Habib selaku nasabah di Koperasi Syariah  Hasanah pada 

tanggal 22 Januari 2015. 
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dengan rincian pembayaran sebagai berikut 5,000,000x5%= 250.000 jadi 

pada setiap angsuran  nasabah harus menambah sebesar Rp 250.000,- pada 

KJKS X. Cara bagi hasil yang dilakukan oleh KJKS X itu tidak di 

perbolehkan dalam islam karena termasuk riba dan riba itu diharamkan dalam 

islam. Sementara pada BMT Hasanah bagi hasilnya ditentukan melalui 3 cara 

yaitu pertama bagi hasil dari omsetnya dengan syarat bagi hasil tidak boleh 

melebihi laba kotor dan beben operasional, kedua  bagi hasil berdasarkan laba 

kotor dengan syarat bagi hasil tidak boleh melebihi beban operasional, ketiga 

bagi hasil dari laba bersih, pada bagi hasil yang ketiga ini tidak ada syaratnya 

hanya dibagi berdasarkan kesepakan kedua belah pihak. Contoh transaksi 

bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Hasanah sebagai berikut: 

Penjualan  Rp 5.000.000,- (omset bagi hasil 40% dari Rp 400.000) 

Hpp Rp 4.000.000,- 

Laba kotor Rp 1.000.000,- ( bagi hasil 30% dari Rp 500.000) 

Beban   Rp 500.000,- 

Laba Bersih Rp 500.000,- ( bagi hasil 50% dari Rp 500.000) 

Berdasarkan skema diatas akan dihitung bagi hasil di BMT Hasanah 

dari  ketiga cara yang pertama dari omset dengan rincian Rp 5.000.000,- bagi 

hasilnya Rp 400.000x40%= Rp 160.000,- bagi hasil hanya Rp 400.000,- 

karena tidak boleh melebihi laba kotor dan beban operasional,  yang kedua 

dari laba kotor dengan rincian Rp 500.000 x 30%= 150.000,- bagi hasil Rp 

500.000,- karena tidak boleh melibihi beben operasional, yang ketiga 
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berdasarkan laba bersihnya dengan rincian bagi hailnya Rp 500.000 x 50%= 

250.000
15

.  

Dengan demikian  dapat dikatakan bahwa BMT Hasanah dalam 

prakteknya benar-benar menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan 

peraturan yang ada dan sesuai dengan FATWA Majlis Ulama Indoneia, 

karena dalam pengambilan keuntungan dari kerjasama tersebut berdasarkan 

margin bukan hutang pokok dari nasabah. Hal ini sesuai dengan FATWA 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN MUI 

/1V/2000 tentang pembiayaan Musyarakah pada ketentuan umum bagian 

ketiga yang berbunyi: setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 

proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan  di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

Saat ini BMT Hasanah sudah memiliki 3 cabang yakni di Jabung, 

Komplek Hasna Mart dan warung ani-ani, Sambit tepatnya depan swalayan 

Surya Sambit dan Komplek Pondok Pesantren Darul Fikri Bringinan, 

Kauman. Selain karena hal tersebut diatas penulis memilih BMT Hasanah 

sebagai objek penelitian karena adanya kesulitan pengambilan data 

dilapangan sehingga mengambil objek penelitian di BMT Hasanah meskipun 

belum lama berdiri selain itu di BMT resiko kredit/pembiayaan lebih tinggi 

dibandingkan di lembaga keuangan yang konvensional karena pada BMT ada 

pembagian kerugian antara nasabah dengan pihak BMT. 

                                                           
15

  Wawancara dengan Bapak Ahmad Faruq Futaqi selaku sekretaris di Koperasi Syariah 

Hasanah, tanggal 16 Desember 2014. 
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Berdasarkan pemaparan latarbelakang masalah di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada 

Koperasi Syari`ah Hasanah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Periode 2012-2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat latarbelakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan 

yang akan diajukan pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kinerja BMT Hasanah periode 2012-2014 ditinjau dari aspek 

rentabilitas? 

2. Bagaimana kinerja BMT Hasanah periode 2012-2014 ditinjau dari aspek 

likuiditas? 

3. Bagaimana kinerja BMT Hasanah Periode 2012-2014 ditinjau dari aspek 

solvabilitas? 

4. Bagaimana kenerja BMT Hasanah Periode 2012-2014 ditinjau dari aspek 

rasio  efisiensi? 

5. Bagaimana kinerja BMT Hasanah Periode 2012-2014 ditinjau dari aspek 

rasio resiko kredit? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja BMT Hasanah  melalui analisis kinerja 

keuangan periode  2012 sampai 2014 

2. Untuk melihat perkembangan BMT Hasanah ke depan seperti apa. 
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3.  Untuk mengetahui  rentabilitas pada BMT Hasanah Periode 2012-2014 

4. Untuk mengetahui Likuiditas pada BMT Hasanah periode 2012-2014 

5.  Untuk mengetahui solvabilitas pada BMT Hasanah periode 2012-2014 

6.  Untuk mengetahui resiko kredit pada BMT Hasanah periode 2012-2014 

7.  Untuk mengetahui efsiensi pada BMT Hasanah periode 2012-2014. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat praktis 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperoleh 

pengetahuan dan tambahan pengalaman tentang kinerja sebuah 

koperasi dilihat dari aspek laporang keuangan. 

b. Sebagai referensi bagi peneliti yang lain jika ingin melakukan 

penelitian pada bidang yang sama. 

c. Diharapkan dengan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan bagi 

koperasi 

2. Manfaat akademik 

a. Memberikan sumbangan informasi yang dapat digunakan oleh 

pihak yang mau mendalami tentang koperasi 

b. Bisa dijadikan sebagai tambahan kepustakaan. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ulin Ni`mah yang berjudul “ 

Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan 

Bergas Kabupaten Semarang” dalam penelitiannya membahas tentang kinerja 

keuangan koperasi berdasarkan rasio liquditas, solvabilitas dan rentabilitas. 
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Untuk rasio liquditas menunjukkan angka yang cukup baik atau liquid pada 

current ratio, namun pada cash ratio menunjukkan angka yang tidak baik atau 

tidak liquid. Untuk rasio solvabilitas menunjukkan yang cukup baik atau 

solvabel dalam memenuhi kewajiban panjang maupun pendeknya. Untuk 

rasio rentabilitas koperasi BMT Bina Usaha cukup rentable dalam 

mengahsilkan SHU.
16

 

Penelitian oleh khoiratunnisak yang berjudul “ Analisis Kinerja 

Keuangan KUD Banyumanik di Kota Semarang”  yang menerangkan bahwa 

dilihat dari perkembangannya rasio liquiditas KUD Banyu Manik pada Tahun 

2002-2006 cenderung berfliktuasi. Dilihat dari Rasio Solvabilitas KUD Banyu 

Manik tidak mampu membayar semua kewajiban keuangannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang dari modal yang dimiliki namun, mampu 

membayar semua kewajiban keuangannya dari semuakekayaan yang dimiliki. 

Dilihat dari rasio rentabilitas kondisi keuangan KUD Banyu Manik Kurang 

rentabel karena KUD banyu Manik tidak bisa mengasilkan laba dari total 

aktiva dan modal yang dimiliki.
17

 

Penelian oleh Dewi Mariaty dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan 

Pada Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kekar Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo” menerangkan bahwa rasio liquiditas yang meliputi 

Qurrent Ratio Quick Ratio KPRI Kekar Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang jangka pendek, 

                                                           
16

Ulin NI`mah, Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan 

Bergas Kabupaten Semarang,(  Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011). 
17

Khoirotunnisak, Analisis Kinerja Keuangan KUD Banyu Manik di Kota Semarang,( 

Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2008). 
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untuk Rasio Solvabilitas KPRI Kekar Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk melunasi jangka panjangnya, 

untuk Rasio Rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas ekonomi KPRI Kekar 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat menghasilkan laba dengan baik.
18

 

Penelitian oleh Mutmainnah dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan  

Koperasi Serba Usaha Putra Mandiri di Kabupaten Jember” menerangkan 

banwa  untuk analisis rasio di KSU Putra Mandiri di Kabupaten Jember secara 

kesuluruhan mengalami peningkatan dan penurunan. Yang mengalami 

peningkatan yaitu rasio modal sendiri terhadap total modal, rasio efisiensi dan 

aktiva tetap  terhadap total asset. Rasio modal sendiri terhadap total modal 

mengalami kenaikan dan menunjukkan kondisi yang sangat baik, meskipun 

mengalami penurunan pada tahun 2010 tetapi masih dalam kondisi yang 

sangat baik karena memiliki rasio >20%. Rasio efisiensi mengalami kenaikan 

dan menunjukkan kondisi yang efisien kecuali pada tahun terakhir cukup 

efisien karena berada dikisaran 69-84%. Semakin kecil rasio efisiensi maka 

semakin baik dan semakin efisien koperasi tersebut. Rasio aktiva tetap 

terhadap total asset menujukkan kondisi yang baik pada tahun 2008-2012, dan 

cukup baik pada tahun 2012 karena berada pada kisaran 26%-50%. Beberapa 

rasio yang mengalami penurunan yaitu rasio rentabilitas asset yang memiliki 

nilai rasio asset sebesar >10%, rentabilitas modal sendiri juga mengalami 

penurunan namun masih dibilang tinngi karena memiliki nilai rasio >10%. 

Rasio kemandirian pelayanan masuk dalam katagori tinngi pada empat tahun 

                                                           
18

Dewi Mariaty, Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia  

(KPRI) Kekar Pemerintah Kabupaten Ponorogo, ( Skripsi, Universitas Muhamadiyah 

Ponorogo,2011). 
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pertama, cukup tinngi pada tahun 2012 karena nilai rasio berkisar antara 126-

150%. Rasio yang mengalami kenaikan dan penurunan yaitu rasio liquiditas, 

pada tahun terakhir memiliki rasio kurang liquid karena berkisar antara 14%-

20%. Analisa Trend KSU Putra Mandiri di Kabupaten Jember mengalami 

trend naik dan trend turun. Analisis  common size KSU Putra Mandiri di 

Kabupaten Jember memiliki kinerja yang kurang baik karena pada pos-pos 

laporan keuangan menunjukkan lebih banyak penurunan khususnya pada SHU 

bersihnya.
19

 

Penelitian yang dilakukan oleh Prawitasari dengan judul “Analisis 

Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan 

Rentabilitas di KUD Musuk Kabupaten Boyolali” menerangkan bahwa kondisi 

keuangan KUD Mususk dilihat dari likuiditasnya (rasio lancer rasio cepat) 

menunjukkan kondisi yang sangat baik karena berada diatas standart yang 

digunakan dalam penelitian ini, kondisi keuangan jangka panjangnya dilihat 

dari solvabilitasnya menunjukkan posisi yang baik karena dapat memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya secara tepat waktu, ditinjau dari analisis 

rentabilitas nialai ROI dan ROE kinerja keuangan KUD Musuk menunjukkan 

nilai positif yang berarti sudah dapat menghasilkan laba, namun kurang efektif 

karena kurang dari standar. Keadaan pos-pos dalam aktiva menunjukkan trend 

naik pada tiap tahunnya yang berarti bahwa keuangan KUD Musuk 

mengalami perkembangan tiap tahunnya. Sedangkan pada pos laba rugi 
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Mutmainah, Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Putra Mandiri di 

Kabupaten Jember, ( Skripsi, Universitas Jember, 2013) 
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menunjukkan trend menurun  dari tahun ke tahun sehingga hasil SHU yang 

dimiliki juga lebih sedikit.
20

 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan 

penelitian terdahulu. Persamaan tersebut dapat dilihat pada alat analisis yaitu 

rasio keuangan. Namun penelitian ini berbeda dari segi objek penelitian yaitu 

akan meneliti perusahaan dibidang perbankan yang berbasis keislaman yaitu 

BMT Hasanah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Selain dari objek 

penelitian letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu 

adalah pada penelitian terdahulu untuk menganalisa kinerja keuangan sebuah 

bank atau lembaga mikro menggunakan tiga ataupun empat rasio, namun dari 

rasio-rasio tersebut belum ada yang membahas tentang rasio resiko kredit 

padahal sangat penting risiko kredit dalam sebuah bank ataupun lembaga 

keuangan, mengingat banyak sekali resiko yang akan diterima bank ataupun 

lembaga mikro ketika melakukan transaksi pembiayaan, salah satu resiko 

tersebut adalah adanya resiko kredit macet, terlebih pada lembaga keuangan 

syariah/BMT resiko kreditnya lebih tinngi karena pada pembiayaan 

musyarakah dan mudharabah jika terjadi kerugian pihak BMT ikut 

menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah.  Karena hal tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukkan penelitian di lembaga keuangan syariah 

yakni BMT Hasanah. 
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Prawitasari, Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Likuiditas, Solvabilitas dan 

Rentabilitas di KUD Musuk Kabupaten Boyolali, ( Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2011) 
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F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka 

penulis mamaparkan sistematika pembahasan menjadi lima bab dengan 

uaraian sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang 

meliputi : latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistemaatika pembahasan. 

BAB 2 TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini  akan di paparkan mengenai teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yang berupa tentang rasio 

keuangan, laporan keuangan dan tentang BMT. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis, lokasi penelitian yang di ambil penulis, jenis penelitian, 

sumber data penelitian penulis, teknik pengumpulan data dan 

analisis data. 

BAB 4  PEMAPARAN DATA HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pemaparan dan pembahasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditempat penelitian yakni di 

lembaga keuangan mikro syari`ah BMT Hasanah yang terletak di 

kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 
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BAB 5  KESIMPULAN 

Bab ini merupakan akhir dari uraian seluruh skripsi yang terdiri 

dari kesimpulan dari seluruh hasil penelitian skripsi yang 

didasarkan pada rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

  
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Pengertian Koperasi dan BMT 

Dalam undang-undang No 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan 

hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk bidang ekonomi, 

sosial dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.
21

 

1. Pengertian Koperasi Syari`ah 

Koperasi syari`ah adalah sebuah usaha yang didirikan secara 

bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan 

kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam 

kerja dengan bobot yang sama pula. Azas usaha Koperasi Syari`ah 

berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu 

maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan 

proporsional.
22

 

a. Landasan Dasar Sistem Ekonomi Syari`ah 

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana 

lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi 

Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan 

juga tersurat dalam Al Qur`an dan Al Hadist. 

 

                                                           
21

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, pada bagian umum bab 1. 
22

Nur Syamsudin Bukhori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik ( Banten: Pustaka Aufa 

Media, 2012),  7. 
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1. Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syari`ah 

Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan 

merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian 

yang bekerja secara bersama-sama sebagai keseluruhan. Sesuai 

dengan Q.S Al Baqarah ayat 208 

   

   

     

    

   

Merupakan  bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam 

yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan 

dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang 

komprehensif dan intregal. Hal ini sesuai dengan Q.S Al Maidah 

ayat 3 : 
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2. Tujuan Sistem Koperasi Syariah 

a. Mensejahterakan ekonomi sesuai norma dan moral islam 

Sesuai dengan Q,S Al Baqarah: 168 

   
    

   
 

     
      

 

b. Menciptakan persaudaran dan keadilan sesama anggotanya 

Sesuai dengan Q.S Al Hujarat : 13 
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c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata 

sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
23

 

Sesuai dengan Q.S Al An`am : 165 

                          
 

 

 

3. Karakteristik Koperasi Syari`ah 

a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha 

b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga 

c. Berfungsi institusi zakat, infak, sedekah dan wakaf 

d. Mengakui mekanisme pasar yang ada 

e. Mengakui motif mencari keuntungan 

f.  Mengakui kebebasan berusaha 

b. Peran dan Fungsi Koperasi Syari`ah 

Koperasi lebih menagutamakan mencari keuntungan untuk 

kesejahteraan anggota, baik secara tunai atau membungakan uang 

yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat 
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dari sudut pandang penggunaan uang yang dipinjam hanya melihat 

uang kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan pada 

kondisi hasil usaha atas penngunaan uang tadi. Misalnya saja nasabah 

A meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan nasabah B 

untuk  usaha yang produktif, dalam penentuan bunganya pihak 

koperasi mematok bunga yang sama antara nasabah A dan Nasabah B. 

Pada koperasi syariah penentuan bunga yang ada di koperasi 

konvensional tidak berlaku, karena setiap transaksi didasarkan atas 

penggunaan dana yang efektif apakah untuk pembiayaan atau 

kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara 

berbeda, misalnya meminjam dana untuk usaha yang produktif bisa 

menngunakan prinsip bagi hasil (musyarakah atau mudharabah) 

sedangkan untuk kebutuhan yang konsumtif, untuk pembelian alat-alat 

transportasi dan lain-lain menggunakan prinsip jual bali 

(murabahah)
24

. 

Peran dan fungsi Koperasi Syari`ah adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai manajer investasi 

2. Sebagai investor 

3. Fungsi sosial 

 

2. Pengertian BMT 
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 BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil, secara 

harfiyah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah 

usaha. Secara istilah Baitul Maal wa Tamwil merupakan bisnis yang juga 

berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat dari fungsi dan perannya yang 

sama dengan Lembaga Amil Zakat, fungsi tersebut paling tidak meliputi 

upaya pengumpulan  dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumber dana-

dana sosial yang lain. 

 Sebagai lembaga bisnis BMT lebih mengembangkan usahanya 

pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha 

perbankan yakni sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.
25

 

 Selanjutnya menurut Hosen dan Hasan Ali BMT merupakan 

lembaga keuangan mikro yang diopearasikan dengan prinsip bagi hasil, 

menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat 

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin,  

ditumbuhkkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat 

setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang adil.
26

 

a. Asas dan Landasan BMT 

BMT berdasarkan pancasila dan UUD 45 serta baelandaskan 

prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, 

kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.  

                                                           
25

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil  ( Yogyakarta: UII Press, 2011)  

126. 
26

Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah ( Bandung: Alfabeta, 

2009),  18. 
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Dengan demikian kebaradaan BMT menjadi organisasi yang syah 

dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang 

teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas 

keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan 

mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses didunia dan 

akhirat, juga keterpaduan antara isi maal dan tamwil. Kekeluargaan 

dan kebersamaan untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara 

bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan 

bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang 

dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat. Untuk itulah 

pola pengelolaannya harus professional.
27

 

 

 

 

b.  Permodalan BMT  

Pada prinsipnya permodalan BMT dikelompokkan menjadi tiga 

bagian yakni ; Dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak 

ketiga 

1. Dana pihak pertama 

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama 

pada saat pendirian, tetapi dana ini dapat terus dikembangkan 
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 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press 2004)  
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seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama 

dapat dikelompokkan ke dalam: 

c. Simpanan Pokok Khusus ( Modal Penyertaan) 

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki 

oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap 

penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak akan 

mempengaruhi suaru dalam rapat. Simpanan hanya dapat 

ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah 

tahunan. Atas simpanan ini penyimpan akan mendapatkan 

porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional 

dengan jumlah modalnya. Misalnya simpanan suka rela dan 

deposito berjangka. 

d. Simpanan Pokok 

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar  

saat menjadi anggota BMT, besarnya simpanan pokok harus 

sama. Sebagai bukti keanggotaan simpanan pokok tidak boleh 

ditarik, selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, 

maka dengan sendirinya keanggotaanya dinyatakan berhenti. 

e. Simpanan wajib 

Simpanan adalah jumlah simpanan yang harus 

dibayarkan oleh anggota kepada BMT dalam waktu dan 

kesempatan tertentu. Misalnya tiap bulan dengan jumlah yang 

sama untuk setiap bulannya. 
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1. Dana Pihak Kedua 

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana 

ini tidak terbatas tergantung pada kemampuan BMT masing-

masing dalam menambahkan kepercayaan kepada calon investor. 

Misalnya Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah ataupun 

lembaga keuangan syariah lainnya. 

2. Dana Pihak Ketiga 

Dana ini merupakan tabungan dari para anggota BMT. 

Secara umum dana BMT dapat dikelompokkan berdasarkan 

rekening di neraca sebagai berikut: 

a. Modal sendiri 

3. Simpanan Pokok Khusus 

4. Simpanan Pokok  

5. Simpanan Wajib 

6. Dana cadangan 

7. Hibah 

8. Dana lain yang tidak mengikat dan halal 

b. Hutang 

1. Simpanan umum 

2. Deposito 

3. Obligasi syari`ah 

4. Pembiayaan dari Bank Syariah 
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5. Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah lain.
28

 

 

g. Sistem Operasional Pada Bank Syariah dan BMT 

1. Sistem Operasional pada Bank Syariah 

Berbicara mengenai sistem operasional pada Bank Syariah pada 

intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi 

masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun 

kegiatan operasional pada Bank Syariah adalah sebagai berikut: 

a. Bidang Marketing 

1. Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target, 

baik untuk produk funding maupun produk financing, yang 

disesuaikan dengan Rencana Kerja Operasional Bank Syariah yang 

dibuat oleh Direksi. 

 

 

 

2. Kegiatan operasionalnya 

a. Pamasaran produk melalui berbagai macam media pemasaran 

baik media elektronik, media cetak, seminar, pertemuan dan 

lainnya. 

b. Kegiatan Funding Officer dan anggotanya dalam mobilisasi 

dana, hasilnya adalah saham, deposito mudharabah,tabungan 
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mudharabah, wadiah yad dhamanah atau zakat, infak dan 

shadaqah. 

c. Operasionalisasi Account Officier atau pembina pembiayaaan 

1. Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana 

mobilisasi  

2. Memproses calon debitur yang masuk 

3. Membina Debitur agar lancar pengembalian 

pembiayaannya serta mengurangi resiko atas 

pembiayaan yang diberikan. 

d. Operasionalisasi bagian Support pembiayaan 

1. Memproses calon debitur dari segi keabsahan 

2. Mengatasi permasalahan debitur yang mungkin terjadi. 

e. Operasionalisasi bagian administrasi pembiayaan 

1. Menyiapkan surat persetujuan pembiayaan 

2. Menyiapkan aqad pembiayaan serta pengikatan jaminan 

3. Menyiapkan slip-slip pencairan pembiyaan 

4. Menyiapkan kartu angsuran dan kartu pembiyaan 

5. Menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran 

atau pelunasan 

6. Menyelenggarakan file debitur 

7. Pengamanan jaminan 
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8. Untuk mudharabah atau musyrakah membuat tabel 

rencana pembayaran dan membuat aktualisasi 

pembayaran. 

f. Operasionalisasi bagian pengawas pembiayaan 

1. Membuat register calon debitur 

2. Membuat register nasabah 

3. Membuat daftar rencana angsuran dann aktualisasinya 

4. Membuat surat-surat peringatan 

5. Pemecahan permasalahan debitur 

6. Exsecusi jaminan 

a. Bidang Operasional 

1. Service operasional 

2. Teller / kasir 

a. Transaksi keuangan tunai, setoran dan angsuran 

b. Laporan kas harian 

3. Jasa nasabah 

Penyelengaraan funding: deposito mudharabah, tabungan 

mudharabah, wadiah yad dhamanah, zakat, infak dan shadaqah 

a. Membuat kartu tabungan 

b. Membuat register deposito 

c. Jurnal fundingn 

d. Penghitungan bagi hasil deposito dan tabungan mudharabah 

e. bonus wadiah yad dhamanah 
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4. Bagian tata buku 

a. pembukuan transaksi fisik pada kasir 

b. pembukuan transaksi rekening bank 

c. pembuatan neraca dan daftar laba/rugi harian  

d. pembuatan naraca dan laba/rugi bulanan 

e. laporan ke bank indonesia 

b. Bidang umum 

1. sekretariat  

2. perbekalan 

3. personalia 

4. urusan rumah tangga kantor 

c. Bidang pengawasan 

1. Pengawasan marketing 

a. Pengawasan sesuai dengan syariah 

b. Pengawasan prosedural 

c. Publik opini, masukan untuk pemecahan masalah 

2. Pengawasan personil 

a. Pengawasan dalam dinas dan pengawasan diluar dinas 

 Pengamalan islam  

 Kedisiplinan 

 Keterampilan kerja 

 Kreativitasnya 

 Kerjasama 



32 
 

  
 

b. Penilaian secara periodik 

3. Pengawasan umum 

a. Pengawasa kekayaan atau iventaris 

b. Pengawasan perbekalan atau biaya kantor 

c. Pengawasan akuntansi.
29

 

 

 

2. Sistem Operasional Pada BMT 

a. Manajer 

1. Bertugas sebagai pemimpin BMT 

2. Bertanggung jawab pada pencapaian tujuan atau visi dan misi yang 

yang telah diamanatkan oleh pengurus selaku wakil dari anggota 

3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja baik jangka 

pendek, menengah maupun panjang. 

4. Melaporkan segala hasil kegiatan BMT secara tertulis kepada 

pengurus setiap bulannya 

5. Mempersiapkan dan merencanakan kegiatan kerja serta laporan 

pertanggung jawaban kepada pengurus. 

b. Administrasi dan accounting 

1. Memcatat semua transaksi yang terjadi 

2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan laporan keuangan 

pada manajer, pengurus dan anggota pada saat rapat anngota 
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Muhammad manajemen Bank Syariah, ( Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 
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3. Mengarsipkan semua bukti transaksi dan laporan keuangan. 

c. Marketing  

1. Mencari nasabah pembiayaan dan nasabah penabung 

2. Mengambil angsuran kepada nasabah yang telah jatuh tempo. 

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama 

menjunjung asas ekonomi islam dalam sistem maupun 

operasionalnya. Namun, BMT (Dana Mentari) memiliki beberapa 

perbedaan dengan Bank Syariah. Perbedaan yang paling menonjol 

adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank 

Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-

Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum 

memiliki status dan perundang-undangan yang jelas walaupun 

mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga 

saat ini BMT masih menginduk pada perundang-undangan 

koperasi walaupun secara mekanisme kerja berbeda. 

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan 

BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan 

nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini 

disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, 

sistem profit sharing yang berbeda dengan bank syariah (revenue 

sharing), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi 

nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT 
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Dana Mentari, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat 

nasabah hendak menutup rekening tabungannya. 

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. 

Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan 

antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini 

disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank 

Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi 

hasil yang sesungguhnya 

 

h. Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik 

organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 

dihasilkan selama satu periode waktu.
30

 Secara lebih tegas Amstron dan 

Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi.
31

Lebih jauh Indra Bastian menyatakan 

bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelakssanaan 

suatu kegiatan/ progam/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema 

strategis(strategic planning) suatu organisasi.
32

 

1. Definisi Kinerja Organisasi 

                                                           
30

Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi,(Bandung: Alfabeta, 2010), 2. 
31Ibid ……  2 
32

Rico Lesmana dan Rudy Surjanto, Financial Perfomance Analyzing, Pedoman Menilai 

Kinerja Keuangan Untuk Perusahaan, Tbk, Yayasan, BUMN,BUMD dan Oeganisasi 

Lainnya,(Jakarta:Alex Media Komputindo, 2004), 12. 
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Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah 

sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi 

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan 

usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kamampuan organisasi 

secara terus menerus mencapai kebutuhan secara efektif.
33

 

2. Definisi Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 
34

 

Dalam uu no 25 Tahun 1992 kinerja keuangan adalah salah satu 

bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan 

anggaran keuangan. Sehinnga penilaian terhadap kinerja keuangan 

menjadi sangat penting diberbagai macam bidang usaha khususnya 

diperkoperasian. Penilaian kinerja keuangan digunakan oleh perusahaan 

supaya kegiatan lebih baik terutama dalam keuangannya dan supaya dalam 

pengambilan keputusan serta kebijakan bisa tepat untuk mengembangkan 

usahanya.
35

 

Tahap-tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Secara umum ada lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan 

suatu perusahaan 

 Melakukan review terhadap data laporan keuangan 

                                                           
33

Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi,( Bandung: Alfabeta, 2010),  3. 
34

Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan,( Bandung: Alfabeta, 2012), 2. 
35
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Review di sini dilakukan dengan tujuan agar  laporan keuangan yang 

sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang 

berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga hasil laporan 

keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

 Melakukan Perhitungan. 

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan 

kondisi dan permasalah yang sedang dilakukan sehingga hasil 

perhitungan sesuai dengan analisis yang diingankan. 

 Melakukan Perbandingan Terhadap hitungan yang telah diperolah 

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan 

perhitungan ada dua: 

1. Times series analysis yaitu membandingkan secara antar waktu 

atau antar periode dengan tujuan akan terlihat secara grafik. 

2. Cross Sectional Approach yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup 

sejenis yang dilakukan secara bersamaan. 

 Melakukan Penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang 

ditemukan. 

 Mencari dan memberikan  pemecahan masalah terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. 

 

i. Laporan Keuangan  
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1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
36

 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu 

informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.
37

 

Disisi lain Farid dan Siswanto mengatakan laporan keuangan 

merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan 

kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat 

finansial. Lebih lanjut Munawir mengatakan laporan keuangan merupakan 

alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan 

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu 

bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi.
38

 

Selanjutnya Munawir mengatakan laporan keuangan adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu  perusahaan 

dengan pihak dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian 

Kasmir menyatakan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan 

secara keseluruhan.
39

 Selanjutnya Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan 

bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan 
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 Sofyan Syafri Harahap, Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan,( Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1999), 105. 
37

 Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan, ( Bandung: Alfabeta, 2012), 22. 
38

 Ibid…… hal 22 
39

 Kasmir, Manajemen Perbankan, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2000),  280. 
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perubahan posisi keuangan ( misalnya: laporan arus kas, atau laporan arus 

dana). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan 

suatu perusahaan,yang digunakan untuk melihat posisi keuangan 

perusahaan pada waktu tertentu. 

2. Kegunaan Laporan Keuangan  

Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keungan sangat 

diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari 

waktu ke waktu dan untuk mengetahui sejauh mana perushaan mencapai 

tujuannya.
40

 Selanjutnya Munawir mengatakan kegunaan laporan keuangan 

adalah : 

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

b. Untuk menentukan / mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau 

produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah 

diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 

prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.
41

 

3. Tujuan Laporan Keuangan 
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 Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan, ( Bandung: Alfabeta, 2012),  25. 
41

 Munawir, Analisa Laporan Keuangan, ( Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012),  3. 
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Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari 

sudut dan angka-angka dalam satuan moneter.
42

 Menurut standart akuntansi 

keuangan ( Ikatan Akuntan Indonesia) bahwa tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat  bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Selanjutnya Kasmir mengatakan tujuan laporan keuangan secara umum 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi keuangan jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva 

yang dimiliki. 

b. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-

jenis kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

c. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis 

modal bank pada waktuu tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pandapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapat bank. 

e. Memberikan informasi keungan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis biaya yang dikelurkan dalam periode tertentu. 

f. Memberikan informasi tentang perubahan- perubahan yang terjadi 

dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 
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 Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan,( Bandung: Alfabeta, 2012),  26. 
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g. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode 

dari hasil laporan keuangan yang disajikan.
43

 

Dengan adanya laporan keuangan selain menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan ataupun perbankan namun juga untuk menilai 

kinerja manajemen perusahaan atau bank tertentu, sehingga dapat diketahui 

kinerja manajemen berhasil atau tidak menjalankan kebijakan yang telah 

ditentukan oleh perusahaan muapun bank. 

4.  Pihak-pihak Yang Berkepentingan dalam Laporan Keungan 

Dalam suatu perusahaan ataupun perbankan banyak orang yang 

terlibat di dalamnya guna menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat 

serta mencapai tujuan guna memajukan perusahaan atau bank yang di 

dirikan. Menurut Amin Widjaja Tunggal pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan adalah: 

 

a. Kreditur 

b. Penanam Modal/ pemilik saham 

c. Manajemen 

d. Pemerintah.
44

 

Lebih lanjut Irham Fahmi menyatakan ada beberapa pihak yang 

berkepentingan dalam laporan keungan 

a. Kreditur 
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 Kasmir, Manajemen Perbankan, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 281. 
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 Amin Widjaja Tunggal, Dasar-dasar Akuntansi Bank, ( Jakarta: PT Rineka Cipta,1994)  
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Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam 

bentuk uang (money), barang (goods) maupun dalam bentuk jasa 

(service). 

b. Investor 

Investor disini bisa mereka yang membeli saham atau bahkan 

komisaris perusahaan.  

c. Akuntan Publik 

Akuntan publik adalah mereka yang ditugaskan untuk audit 

pada sebuah perusahaan. 

d. Bapepam  

Bapepam adalah badan pengawas pasar modal. 

e. Karyawan perusahaan 

Mereka yang terlibat dalam perusahaan 

f. Underwrite  

Penjamin emisi pada perusahaan yang akan menerbitkan 

sahamnya dipasar modal 

g. Konsumen  

h. Pemasok  

i. Lembaga penilai 

j. Asosiasi perdagangan 

k. Pengadilan 

l. Akademisis dan peneliti 

m. Pemda 



42 
 

  
 

n. Pemerintah pusat 

o. Pemerintah asing 

p. Organisasi internasional.
45

 

Lebih lanjut Sofyan Syafri Harahap menyatakan bahwa pemakai 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Manajer. 

b. Karyawan dan serikat pekerja 

c. Instansi pajak 

d. Kreditur 

e. Supplier 

f. Pemerintah atau lembaga pengatur resmi 

g. Lembaga konsumen 

h. Lembaga swadaya masyarakat 

i. Peneliti / akademisi / lembaga peringkat 

j. Pemegang saham 

k. Investor 

l. Analis pasar modal.
46

 

 

 

 

 

j. Alat Pengukur Kinerja Keuangan 
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 Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan, ( Bandung: Alfabeta, 2012),  30. 
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1. Rasio Keuangan 

Salah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan 

a. Pengertian Rasio  

Hasil yang diperoleh anatara satu jumlah dengan jumlah yang 

lainnya. Atau secara sederhana rasio disebut sebagai perbandingan 

jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya dilihat dari 

perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban 

yag selannjutnya itu akan dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan 

diputuskan.
47

 

b. Pengertian Rasio Keuangan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Rasio Keuangan adalah 

alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat 

pada pos laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan 

laporan arus kas
48

. Rasio keuangan atau financial ratioini sangat 

penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan 

perusahaan. Bagi investor jangka pendek jangka pendek dan jangka 

menengah pada umumnya lebih banyak tertarik pada kondisi keuangan 

jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden 

yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang 
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  Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi,( Bandung: Alfabeta, 2010), 170. 
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lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio yang 

diinginkan.
49

 

c. Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakan rasio 

keuangan yaitu: 

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 

2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 

3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan alat ukur mengevaluasi 

kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 

4. Analisis rasio keungan juga bermanfaat bagi para kreditur dapat 

digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan 

dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan 

pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

5. Analisis rasio keungan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi 

pihak stakeholder organisasi.
50

 

d. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap analisis rasio mempunyai 

keunggulan sebagai berikut: 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 

mudah dibaca dan ditafsirkan. 
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2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

5. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan 

lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau 

time series. 

6. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang.
51

 

Dipergunakannya analisis rasio keungan dalam melihat suatu 

perusahaan akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan 

dan dapat dijadikan sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut 

dimasa yang akan datang.  

e. Kelemahan Analisis Rasio Keuangan  

Ada beberapa kelemahan dipergunakannya analisa secara rasio 

keuangan yaitu: 

1. Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang 

relatif terhadap kondisi suatu perusahaan, yang dimaksud relatif 

disini adalah dimana rasio-rasio keuangan bukanlah merupakan 

kriteria mutlak. Pada kenyataannya analisis rasio keuangan 

hanyalah satu titik awal dalam analisis keuangan perusahaan. 
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2. Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan 

awal dan bukan merupakan kesimpulan akhir. 

3. Setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam 

menganalisis adalah bersumber dari laporan keuangan 

perusahaan. Maka sangat memungkinkan data yang diperoleh 

tersebut adalah data yang angka-angkanya tidak memiliki tingkat 

keakuratan yang tinggi, dengan alasan mungkin saja data-data 

tersebut diubah dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan . 

4. Pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat artificial. 

Artificial disisni artinya perhitungan rasio keuangan tersebut 

dilakukan oleh manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan 

yang berbeda-beda dalam menempatkan ukuran dan terutama 

justifikasi dipergunakannya rasio-rasio tersebut.
52

 

 

f. Cara Menganalisis Rasio Keuangan 

Penganalisaan rasio keuangan ada beberapa cara diantarantya: 

1. Analisis horizontal/ trend analysis yaitu membandingkan rasio-

rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan 

tujuan agar dapat dilihat trend dari rasio-rasio keuangan 

perusahaan selama kurun waktu tertentu. 
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2. Analisis vertikal yaitu membandingkan data rasio keuangan 

perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang 

sejenis atau industri untuk waktu yang sama. 

3. The du pont chart berupa bagan yang dirancang untuk 

memperlihatkan hubungan antara ROI, asset turnover dan profit 

margin.
53

 

g. Jenis-jenis Rasio Keuangan  

Menurut Mamduh M, Hanafi dan Abdul Halim analisis rasio 

keuangan dapat dikelompokkan kedalam lima katagori, yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

 Rasio yang mengukur kamampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio Aktivitas 

 Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset 

dengan melihat tingkat aktivitas aset. 

3. Rasio solvabilitas 

 Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

4. Rasio profitabilitas  

 Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 

5. Rasio pasar 
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 Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap 

nilai. Kelima rasio tersebut digunakan untuk melihat prospek dan 

resiko perusahaan pada masa yang mendatang, faktor prospek 

dalam rasio tersebut akan mempengaruhi harapan investor terhadap 

perusahaan pada masa-masa mendatang.
54

 

Lebih lanjut menurut Manahan P. Tampubolon rasio 

keuangan dapat dilkelompokkan ke dalam empat katagori, yaitu: 

1. Rasio likuiditas ( Liqudity Ratio) 

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif  

suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan 

dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai serta tingkat kepastian 

tentang jumlah kas yang dapat diperoleh. 

2. Rasio pengungkit (Leverage Ratio) 

Rasio leverage digunakan untuk menjelaskan penggunaan 

utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva korporasi. 

Pembiayaan dengan utang mempenyai pengaruh bagi korporasi 

karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap. 

3. Rasio Efisiensi (Efficiency Ratio) 

Rasio efisiensi dipergunakan untuk mengukur seberapa 

efisien korporasi dalam penggunaan aktivanya. Rasio ini 

semuanya mempergunakan perbandingan antara tingkat penjualan 

dengan investasi dalam beberapa aktiva. 
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4. Rasio Profitabilitas(Profitability Ratio) 

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur laba yang 

diperoleh oleh perusahaan pada setiap periode.
55

 

h. Rasio Keuangan Pada BMT 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan  

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek 

dengan sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban 

tersebut.
56

 

Untuk dapat menilai posisi keuangan jangka pendek 

berikut ini diberikan diberikan beberapa rasio keuangan yang 

dapat digunakan untuk menganalisis dan mengimplementasi data 

tersebut. 

a. Current Ratio adalah kemampuan BMT untuk membayar 

hutang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio 

ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar ada sekian 

kalinya hutang jangka pendek. 

b. Quick Rasio adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan 

BMT dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset 
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lancar yang lebih likuid. Rasio ini menunjukkan total kas 

dibandingkan total aktiva.
57

 

2. Rasio Rentabilitas 

Rasio Rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan BMTdalam menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, aset dan modal tertentu. 

Yang termasuk dalam rasio rentabilas adalah sebagai 

berikut: 

a. Return on Assets ( ROA ) 

ROA menunjukkan kemampuan bank untuk mencetak 

keuntungan dari setiap Rp1,- aset yang digunakan. Rasio ini 

juga mengambarkan seberapa efisien operasional BMT dalam 

memanfaatkan aktivanya. 

b. Return on Equity ( ROE ) 

ROE adalah rasio yang menggambarkan keuntungan yang 

dapat diberikan oleh BMT kepada pemiliknya atas modal 

yang sudah diinvestasikan.
58

 

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana 

kemampuan BMT memenuhi kewajiban jangka panjangnya.Yang 

termasuk dalam rasio solvabilitas adalah: 
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Debt to Assets Ratio 

Adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar sumbangsih 

utang terhadap pembentukan aset. 

4. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efisien BMT dalam penggunaan aktivanya. 

Rasio ini semuanya mempergunakan perbandingan antara tingkat 

penjualan dengan investasi dengan beberapa aktiva. 

Yang termasuk dalam rasio efisiensi adalah: BOPO 

Adalah rasio yang membandingkan antara beban operasional 

dengan pendapatan operasional 

5. Rasio Resiko Kredit 

Rasio yang digunakan untuk mengetahui kredit atau 

pembiayaan yang bermasalah dibanding dengan total kredit atau 

pembiayaan 

 

 


