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MOTTO 

 

1. Bila harta yang hilang kita dapat mencarinya kapan saja, jika ilmu yang hilang 

kemana kita akan mencarinya 

2. Hal terpenting dalam hidup ini adalah jangan pernah berhenti bertanya dan 

terus bertanya ( Albert Einstein ) 

3. Tidak ada suatu yang berat dalam timbangan ( Pada Hari Kiamat ) dari akhlak yang 

baik ( HR. Abu Dawud )  

4. Di mana ada kemauan, di situ tak ada kesulitan  

5. Keberuntungan itu terletak pada kesungguhan dan kemiskinan terletak pada 

kemalasan  

6. Hadapilah hidup ini dengan penuh kesabaran, tawakhal dan bersyukur 

7. Tiada yang lebih di sukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat ( HR. Ad 
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ABSTRAK 

 

Basuki NIM. 1222100729. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, 

Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi, “ Analisis Kinerja Keuangan Pada 

KSU BMT Surya Ummat Klaten Tengah Tahun 2010-2012 “.  

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.  

Latar belakang penelitian ini adalah Pengukuran kinerja keuangan 

merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi profit maupun non profit. 

Kinerja keuangan organisasi harus mencerminkan adanya peningkatan pendapatan 

dari periode satu ke periode berikutnya. Perkembangan yang begitu pesat 

membawa dampak adanya persaingan antar bank konvensional dengan bank 

syariah maupun lembaga keuangan syariah, sehingga menuntut adanya 

peningkatan kinerja keuangan 

Lokasi penelitian ini terletak di BMT Surya Ummat Klaten Tengah 

Kabupaten Klaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana kinerja keuangan BMT Surya Ummat Klaten Tengah ditinjau dari rasio 

Likuidittas, Solvabilitas, Rentabilitas, Aktifitas dan Profitabilitas. Sedang sumber 

data yang digunakan yaitu data sekunder dan menggunakan analisis diskriftif 

kuantitatif prosentase yaitu menggunakan tulisan yang berisi paparan uraian 

tentang suatu obyek sebagaimana adanya pada waktu tertentu. 

Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pada 

KSU BMT Surya Ummat Klaten Tengah menggunakan analisis rasio Likuiditas, 

Solvabilitas, Rentabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas. Keseluruhan analisis yang 

dilakukan menghasilkan angka rasio yang buruk kecuali pada analisis Return Of 

Equliti yaitu menghasilkan angka rasio yang cukup. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisis dan pembahasan di atas 

adalah bahwa secara keseluruhan rasio-rasio yang dianalisis masih menghasilkan 

angka rasio yang tidak baik dan belum sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Hal yang perlu diperbaiki dalam analisis di atas yaitu bahwa hasil 

angka yang diperoleh buruk, maka perlu adanya peningkatan terhadap piutangnya, 

tidak hanya melalui tabungan saja, karena jika Cuma mengandalkan tabungan 

saja, maka hasil yang didapat juga sedikit. 

 

Kata Kunci : Analisis Rasio, Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal terpenting dalam sebuah 

organisasi profit maupun non profit. Kinerja keuangan organisasi harus 

mencerminkan adanya peningkatan pendapatan dari periode satu ke periode 

berikutnya. Perkembangan yang begitu pesat membawa dampak adanya 

persaingan antar bank konvensional dengan bank syariah maupun lembaga 

keuangan syariah, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja keuangan 

agar memenangkan persaingan tersebut.  

Pengukuran kinerja keuangan sangat bermanfaat bagi bank syariah, 

karena dengan adanya pengukuran kinerja keuangan akan bisa berdampak 

positif. Di Indonesia sendiri kemunculan bank-bank atau lembaga keuangan 

yang syariah begitu pesat, kualitas perekenomian umat (ekonomi masyarakat 

kecil), juga merupakan media dakwah dalam melaksanakan syari’at Islam 

(sosialisasi syari’at). Bank atau lembaga syariah tersebut antara lain : BPR 

Syariah, Asuransi Syariah, BMT dan sebagainya.  

Di Kabupaten Klaten banyak bermunculan Baitul Maal Wat Tanwil ( 

BMT ). Keberadaan BMT ditengah – tengah masyarakat sangatlah membantu 

masyarakat untuk pengentasan kemisinan. Kinerja keuangan BMT merupakan 

kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), 

masyarakat pengguna jasa BMT. Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan 
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bank dan pihak lainnya. Kondisi keuangan BMT tersebut dapat digunakan oleh 

pihak-pihak untuk mengevaluasi kinerja BMT dalam menerapkan prinsip 

kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen 

risiko.  

Kinerja keuangan BMT merupakan aspek kemampuan dalam melakukan 

penataan, pengatutran, penempatan dana sengan baik, teliti dan benar. 

Sehingga menjamin kelancaran arus kas dana didalam mengelola kegiatan 

simpan pinjam BMT dan terus meningkatkan keutungan untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Penilian kinerja keuangan bank syariah termasuk 

BMT dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang diterbitkan. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

data atau aktivitas perusahaan tersebut, Munawir (2005:2). Laporan keuangan 

BMT belumlah dapat memberikan informasi yang berarti karena laporan 

keuangan menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam dan tajam 

dengan teknik tertentu. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada 

hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan BMT 

dan potensi atau kemajuannya melalui laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan BMT adalah dengan menggunakan analisa rasio yaitu likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan rentabilitas. Kualitas kinerja keuangan 

BMT dapat dilihat seberapa besar rasio kinerja keuangan yang diperoleh. 
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Semakin besar rasio yang diperoleh berarti kemampuan BMT dalam 

memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah semakin baik dan 

sebaliknya jika perolehannya rasio keuangannya kecil berarti kemampuan 

BMT memberikan keuntungan berupa bagi hasil kepad nasabah rendah. 

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang sering dipakai 

karena merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui kinerja 

keuangan BMT. Dengan mengetahui kinerjanya, BMT akan dapat melakukan 

perkiraan keputusan apa yang diambil guna mencapai tujuannya. Hal tersebut 

karena suatu badan usaha koperasi akan dapat berusaha agar menjadi badan 

usaha yang modern. Analisis rasiokeuangan pada BMT akan menyederhanakan 

informasi yang menggambarkan hubungan antara pos-pos tertentu dengan pos 

lainnya yang dilaporkan. Dalam hal ini analisis rasio keuangan pada BMT akan 

menggali informasi dari laporan neraca dan laporan hasil usahanya. Analisis 

rasio keuangan kegiatannya meliputi pengevaluasian aspek-aspek keuangan 

antara lain adalah tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan 

rentabilitas. Dengan mengetahui hasil evaluasi yang tentunya juga dilakukan 

suatu analisa, maka BMT akan mengetahui kinerjanya berdasarkan indikator 

atau penyebab terjadinya masalah yang ada. 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat 

memenuhi kewajiban keuangannya, atau kemampuan perusahaan mmemenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih. ( Munawir, 2001 : 31 ).  Sedang 

menurut lembaga keuangan, likuiditas adalah keadaan keuangan pada suatu 

saat untuk dapat membayar atau memenuhi hutang jangka pendek. BMT yang 
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mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya disebut “ 

likuid “. Dan sebaliknya apabila BMT tidak dapat segera memenuhi kewajiban 

keuangaannya pada saat ditagih berarti “ illikuid “. Solvabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

berusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang, ( Munawir, 2001 : 32 ). Profitabilitas adalah untuk 

mengukur keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada 

tingkat penjualan, asset, dan modal yang ada. Aktivitas adalah rasio ini 

menggambarkan aktivitas yang dilakukanperusahaan dalam menjalankan 

operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembeliandan kegiatan lainnya. 

Dan Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

Keberhasilan suatu usaha Baitul Maal Wattamwil ( BMT ) dapat 

mengetahui keberhasilan BMT  perlu diadakannya penilaian terhadap tingkat 

kinerja keuangan BMT secara menyeluruh. Hasil dari rasio keuangan 

digunakan untuk menilai tingkat kinerja keuangan BMT dalam suatu periode 

apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Dari penilaian tingkat 

kinerja keuangan BMT yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-

hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan 

atau dipertahankan sesuaitarget yang telah ditentukan. 

Tidak hanya itu, di dalam pengelolaan lembaga keuangan dibutuhkan 

tenaga-tenaga terdidik, terampil dan cakap, sehingga BMT akan mampu 

menjadi pelaku ekonomi yang kuat dan akan mampu memberikan pelayanan 
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kepada para nasabahnya. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan BMT di 

BMT SURYA UMAT Klaten Tengah dipergunakan suatu analisis laporan 

keuangan yang dimaksud untuk menyajikan indikator-indikator yang penting 

dari keadaan yang ada sebagai alat untuk pengambilan keputusan manajemen 

agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

Mengingat pentingnya pembahasan tentang analisis rasio untuk 

mengetahui kinerja keuangan BMT, maka penulis mengambil judul penelitian: 

“Analisis Kinerja Keuangan Pada KSU BMT Surya Ummat Kecamatan 

Klaten Tengah Tahun 2010 - 2012 “ 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut ini. 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan KSU BMT Surya Ummat ditinjau dari 

rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan rentabilitas?  

2. Bagaimana perkembangan keuangan pada KSU BMT Surya Ummat ditinjau 

dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan rentabilitas?   

C. Pembatasan Masalah 

1. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, yang akan dibahas 

dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan kinerja keuangan BMT 

pada KSU BMT Surya Ummat. 

2. Data yang di gunakan yaitu Laporan Keuangan ( Neraca dan Laporan Rugi 

Laba) pada KSU BMT Surya Ummat. 

3. Penelitian dilakukan di KSU BMT Surya Ummat Klaten Tengah. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut ini. 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan KSU BMT Surya Ummat ditinjau dari 

rasio likuiditas, solvabilitas, prifitabilitas, aktivitas dan rentabilitas tahun 

2010-2012. 

2.  Untuk mengetahui perkembangan keuangan KSU BMT Surya Ummat tahun 

2010-2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian mempunyai manfaat sebagi berikut ini. 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terutama 

mengenai penerapan rasio keuangan dalam perkoperasian. Selain itu juga 

sebagai sarana pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari dan penulis 

coba praktikkan dalam bentuk penelitian lapangan. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi BMT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di 

ambil. 

b. Bagi Penulis  

Untuk menerapkan teori yang telah diambil dibangku kuliah kedalam 

praktik sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti. 



21 

 

c. Bagi Pihak Luar 

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmia berikutnya. 

d. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen berdasarkan 

penerapan yang ada dalam kenyataan. 

F. Penelitian Terdahulu 

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan oleh pihak lain untuk membantu dalam mengembangkan 

metari yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penyusun. Adapun 

penelitian tersebut sebagai berikut. 

Ulin Ni’mah melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan 

Pada Koperasi Bina Usaha Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang tahun 

2007-2009. Penelitian  ini peneliti dalam menganalisis kinerja keuangannya 

menggunakan analisis rasio yaitu : likuiditas, solvabilitas, dan rantabilitas. 

Kinerja BMT Bina Usaha pada tahun 2007 smapai 2009 dilihat dari likuiditas 

dengan menggunakan current rasio hasilnya cukup baik atau likuid karena 

sesuai standar yang ditetukan, dan dilihat dari cash rasio pada tahun 2007 

sampai 2009 hasilnya tidak baik atau illikuid karena jauh dari standar yang 

dihasilkan. Sedang dilihat mengunakan analisis Solvabilitas pada koperasi 

BMT Bina Usaha menunjukkan hasil yang cukup baik atau solvabel dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban panjang maupun pendeknya. Hal ini dilihat 

dari hasil analisis yang menunjukkan sesuai angka yang sesuai standar yang 

telah ditetapkan. Untuk Rentabilitasnya menunjukkan bahwa koperasi BMT 
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Bina Usaha cukup rentabel dalam menghasilkan SHU yang maksimal. Hal ini 

dilihat dari angka-angka rasio yang dihasilkan telah sesuai denan standar yang 

telah ditetapkan. 

Sedangkan Jamaluddin MD dan Dwi Risma Deviyanti peneliti tentang 

Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Serba 

Mulia Auto Yamaha 3S Di Balikpapan tahun 2010 dan 2011. Penelitian  ini 

peneliti dalam menganalisis kinerja keuangannya menggunakan analisis rasio 

yaitu : likuiditas, solvabilitas, Provitabilitas, Aktivitas dan rantabilitas. Kinerja 

keuangan PT Serba Mulia Auto Yamaha 3S berdasarkan rasio likuiditas 

apabila dilihat dari Current Ratio dari tahun 2010 ke tahun 2011, kemampuan 

PT serba Mulia AutoYamaha 3S dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

dengan menggunakan aktivalancarnya mengalami peningkatan. 

SedangkanQuick Ratio pada tahun 2011 juga mengalamipeningkatan yang 

sangat drastis dibandingkan dengan Quick Ratiotahun 2010. Kinerja keuangan 

PT Serba Mulia Auto Yamaha 3S berdasarkan rasiosolvabilitas apabila dilihat 

dari Total Debt to Total Asset Ratio mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi penurunan jumlah kewajiban yang harus dibayaroleh perusahaan 

dengan menggunakan aktiva perusahaan. Debt to Equity Ratio perusahaanpada 

tahun 2011 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari tahun 

2010. Hal ini dikarenakan peningkatan modal yang terjadi memadai 

untukmenjamin kewajiban perusahaan, karena jumlah hutang perusahaan lebih 

kecil dibandingkandengan jumlah modal perusahaan. Kinerja keuangan PT 

Serba Mulia Auto Yamaha 3Sapabila ditinjau rasio aktivitas dari tahun 2010 ke 
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tahun 2011 mengalami peningkatan. Dilihatdari Inventory Turnover 

perusahaan pada tahun 2011 meningkat dari tahunsebelumnya. Hal ini 

dikarenakan tidak banyak persediaan yang menganggur, sehinggaperusahaan 

dapat mengelola persediaannya dengan baik. Pada tahun 2011 Fixed 

AssetsTurnover mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2010. Hal 

iniditandai dengan adanya peningkatan penjualan yang berasal dari 

penggunaan aktiva tetap. Pada tahun 2011 Asset Turnover PT Serba Mulia 

Auto Yamaha 3S jugamengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya 

peningkatan penjualanyang berasal dari penggunaan total aktiva perusahaan 

untuk menghasilkan laba yang optimal. 

Kinerja keuangan PT Serba Mulia Auto Yamaha 3S apabila ditinjau rasio 

profitabilitas daritahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan. Dilihat dari 

Gross Profit Marginperusahaan pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 

tahun 2010. Hal inidikarenakan kenaikan laba kotor pada tahun 2011 tidak 

lebih besar dari kenaikan penjualanpada tahun 2011. Pada tahun 2011 Profit 

Margin perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2010. Hal ini dikarenakan 

kenaikan laba bersih pada tahun 2011 tidak lebihbesar dari kenaikan penjualan 

pada tahun 2011. Pada tahun 2011 Return on Equity PT SerbaMulia Auto 

Yamaha 3S mengalami penurunan Hal ini dikarenakan kenaikanlaba bersih 

pada tahun 2011 tidak lebih besar dari kenaikan modal pada tahun 

2011.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan PT Serba 

Mulia AutoYamaha 3S pada tahun 2011 lebih baik dibanding dengan tahun 

2010 secara keseluruhan. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk sebab itu harus 

dapat memenuhi kebutuhan ilmiah. Salah satu cara untuk dapat memenuhi 

kebutuhan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode 

penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan metode 

deskriptif pada perusahaan, yaitu dengan cara menganalisis data laporan 

keuangan yang kemudian ditabulasikan untuk menentukan kategori BMT 

tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak sehat. Dan yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa laporan keuangan BMT Surya Umat Klaten Tengah. 

2. Tempat Penelitian 

Lokasi yang digunakan penelitian ini adalah bertempat di KSU BMT 

Surya Ummat Klaten Tengah yang berada di Jl. Tapak Doro No 19 Tonggalan, 

Klaten Tengah, Klaten. 

3. Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada laporan keuangan Koperasi BMT Surya 

Ummat Klaten Tengah dengan menganalisis dalam kurun waktu tiga tahun, 

yaitu pada tahun 2010, 2011 dan 2012. 

4. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut 

ini. 
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a. Data Primer 

Data Primer merupakan data-data yang diperoleh dengan cara langsung 

dari sumbernya. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara 

dan observasi langsung di tempat penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang 

ada ditempat penelitian maupun literatur yang mendukung data-data 

penelitian. Data-data ini diperoleh dari dokumentasi maupun buku-buku 

literatur lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah merupakan cara yang terbaik untuk mengamati tingkah 

laku yang ada dalam ruang waktu dan keadaan tertentu             ( Sutrisno 

Hadi, 1989 : 157 ). Adapun teknis pelaksanaannya, penulis datang ke 

tempat  obyek penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi sebenarnya. Dalam pengamatan 

tersebut penulis dapat mencatat data-data yang berhubungan dengan 

masalah observasi yang dilakukan. 

b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung                          ( 

dokumentasi ) dari instansi yang bersangkutan. Dokumntasi ini dilakukan 
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bertujuan agar dapat mendapatkan bukti tertulis dari pihak yang 

bersangkutan. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang atau dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya dan merupakan alat 

pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data dan 

sosial baik yang terpendam maupun yang memaniface ( Sutrisna, 1998 : 

192 ). Dalam hal ini penulis menanyakan secara sepihak kepada bagian 

yang terkait atau berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan, 

dalam hal ini yaitu kepala bagian keuangan. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah informasi yang diperoleh dengan jalan membaca 

dan mencatat secara sistematika fenomin-fenomin yang dibaca dari 

sumber-sumber tertentu. Dalam hal ini penulis mempelajari buku-buku 

literatur yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan laporan yang 

disusun oleh penulis. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif 

kuantitatif prosentase. Deskriptif merupakan tulisan yang berisi paparan 

uraian tentang suatu objek sebagaimana adanya pada waktu tertentu. 

Kuantitatif merupakan data yang dapat diolah atau diukur. Sedangkan 

prosentase merupakan data yang digunakan untuk menyajikan analisis 
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mengenai obyek dengan prosentase. Jadi, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan tulisan yang berisi paparan 

uraian tentang suatu obyek sebagaimana adannya pada waktu tertentu 

dimana data yang digunakan dapat diolah atau diukur dan hasil dari data 

yang telah dianalisis tersebut berbentuk prosentase. 

7. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah  menggunakan 

analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini berdasarkan data historis selama 3 ( 

tiga ) tahun yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012. Penulis dalam penelitian ini 

menggunakan alat analisis yaitu analisis rasio antara lain yaitu sebagai 

berikut ini.  

a. Analisis Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih ( Munawir, 2001 : 31 ). 

Current Ratio  :  
Lancar Hutang

Lancar Aktiva
   x 100% 

  Cash Ratio  :  
Lancar Hutang

Bank  Kas 
 x 100 % 
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Tabel 1.1 

Standar Likuiditas  

Presentase ( % ) Kriteria 

200 % s.d 250 % Sangat Baik 

175 % s.d 200 % Baik 

150 % s.d 175 % Cukup Baik 

125 % s.d 150 % Kurang Baik 

< 125 % Buruk 

Sumber : Peraturan Menteri Negara KUKM No : 06/Per/M.KUKM/V/2006 

Yang telah diinterprestasi 
 

b. Analisis Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas adalah  kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewjiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban 

jangka pendek maupun jangka panjang ( Munawir, 2001 : 32 ) 

Total Debt to Total Asset Ratio : 
Aktiva Total

Hutang Total
    x 100 %       

  Equity Ratio   : 
sendiri Modal

Hutang Total
  x 100%    

Tabel 1.2 

Standar Solvabilitas  

Presentase ( % ) Kriteria 

≤ 70 % Sangat Baik 

>  70 % s,d 100 % Baik 

>  100 % s.d 150 % Cukup Baik 

>  150 % s.d 200 % Kurang Baik 

>  200 % Buruk 

Sumber : Peraturan Menteri Negara KUKM No : 06/Per/M.KUKM/V/2006  
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c. Analisis Rasio Rentabilitas 

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

Return of Invesmen :  
Aset Total

SHU
   x 100 %                

Return Of Equity  : 
Sendiri Modal

SHU
      x 100 % 

        

Tabel 1.3 

Standar Rentabilitas  

Presentase ( % ) Kriteria 

≥ 21 %  Sangat Baik 

15 % s.d 21 % Baik 

9 %  s.d 15 % Cukup Baik 

3 % s.d 9 % Kurang Baik 

< 3 %  Buruk 

Sumber : Peraturan Menteri Negara KUKM No : 06/Per/M.KUKM/V/2006 

yang telah diinterprestasi 

 

d. Analisis Rasio Aktivitas 

Menurut Harahap ( 2006 : 308 ) rasio ini menggambarkan aktivitas yang 

dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam 

kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. 

Total Asset Turnover  : 
Aktiva Total

Diberikan YangKredit 
 x 1 kali 

Receivable Turnover  : 
Piutang Rata-Rata

Diberikan YangKredit 
 x 1 kali 
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Tabel 1.4 

Standar Aktivitas  

Presentase ( % ) Kriteria 

≥ 3,5 kali  Sangat Baik 

2,5 kali s.d 3,5 kali Baik 

1,5 kali s.d 2,5 kali Cukup Baik 

1 kali s.d 1,5 kali Kurang Baik 

< 1 kali  Buruk 

Sumber : Peraturan Menteri Negara KUKM No : 06/Per/M.KUKM/V/2006 

yang telah diinterprestasi 
 

e. Analisis Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah mnurut Harahap ( 2006 : 304 ) rasio profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dari sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal 

jumalh karyawan dan lain-lain. 

  Net Profit Margin  : 
Piutang

SHU
 x 100 % 

Tabel 1.5 

Standar Profitabilitas 

Presentase ( % ) Kriteria 

≥ 15 % Sangat Baik 

10 % s.d 15 % Baik 

5 % s.d 10 % Cukup Baik 

1 % s.d 5 % Kurang Baik 

< 15 Buruk 

Sumber : Peraturan Menteri Negara KUKM No : 06/Per/M.KUKM/V/2006 

yang telah diinterprestasi 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Bahwa kinerja keuangan KSU BMT Surya Ummat Klaten Tengah dari 

tahun 2010, 2011 dan 2012 dilihat dari rasio likuititas, Solvabilitas, 

Rentabilitas, aktivitas dan Profitabilitas dapat di ketahui hasil yang buruk, 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI 

No.06/Per/M.KUKM/V/2006. Adapaun hasil angka rasio yang di dapat 

sebagai berikut ini.  

a. Analisis likuiditas pada Koperasi Serba Usaha Syariah “BMT Surya 

Ummat” Klaten dilihat dari Current Ratio menunjukkan angka yang 

buruk yaitu 107,54% pada tahun 2010, 112,20% pada tahun 2011, 

101,37% pada tahun 2012,. Pada Cash Ratio menunjukkan angka rasio 

yang buruk yaitu, 53,86% pada tahun 2010, 53,68% pada tahun 2011, 

45,16% pada tahun 2012.  Kesimpulan Rasio Likuiditas secara 

keseluruhan: 

Kesimpulannya ; Rasio tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 hasilnya 

BMT Surya Ummat Klaten Tengah buruk atau tidak baik dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. 
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b. Analisis Solvabilitas pada Koperasi Serba Usaha Syariah “BMT Surya 

Ummat” Klaten Tengah dilihat dari total debt to total asset ratio 

menunjukkan angka rasio yang buruk, untuk equity ratio menunjukkan 

angka rasio yang buruk. Adapun hasil yang dihasilkan untuk total debt 

to total asset rasio yaitu 88,19 %  tahun 2010, 85,59 % tahun 2011 dan 

87,57 % tahun 2012, sedang untuk equity rasio menghasilkan angka, 

746,70 % tahun 2010, 593,92 % tahun 2011, dan 704, 51% tahun 2012. 

Kesimpulan Rasio Solvabilitas secara keseluruhan : 

Besarnya rasio solvabilitas buruk, sehingga untuk memenuhi semua 

kewajiban keuangannya apabila koperasi dilikuidasi akan mengalami 

kesulitan. 

c. Analisis Rentabilitas pada tahun 2010, 2011, 2012, yaitu 1,46%, 1,54%, 

1,29%. Melihat kondisi selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa 

koperasi mempunyai tingkat presentase laba yang sangat rendah 

sehingga kondisi koperasi kurang baik, dikarenakan setiap tahunnya 

menalami fluktuatip dan dibawah standar yang telah ditetapkan. 

d. Analisis Keuntungan (Profitability ratio) dilihat dari net profit margin 

menunjukkan angka rasio yang kurang yaitu 2,73% pada tahun 2010, 

3,07% pada tahun 2011 dan 2,66 % pada tahun 2012.  

Kesimpulan Rasio Keuntungan (Profitability Ratio) secara keseluruhan: 

Tingkat rasio keuntungan koperasi dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir kurang baik karena masih dibawah standart. 
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e. Rasio aktivitas menunjukakan bahwa perputaran piutangnya berputar 

sampai 0,91 kali pada tahun 2010, 1,18 kali pada tahun 2011 dan 1,12 kali 

pada tahun 2012 sedangkan perputaran aktivanya sebanyak 0,47 kali pada 

tahun 2010, 0,50 kali pada tahun 2011, dan 0,48 kali pada tahun 2012. Hasil 

tersebut menunjukkan angka rasio yang buruk karena perputaran piutang 

dan aktiva masih sedikit dan kurang maksimal. 

2. Dilihat dari hasil analisa rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas 

dan profitabilitas pada tahun 2010, 2011 dan 2012 menunjukkna 

perkembangan keuangan KSU BMT Surya Ummat Klaten Tengah yang 

dihasilkan masih menunjukkan perkembangan yang buruk dan belum sesuai 

standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil kesimpulan diatas sebagai berikut ini. 

1. Likuiditas Koperasi Serba Usaha Syariah “BMT Surya Ummat” Klaten 

Tengah harusnya ditingkatkan lagi dengan menambah modal yang bukan 

bersumber dari utang, tetapi dapat dilakukan dengan peningkatan bagi 

hasilnya sehingga dapat membantu koperasi untuk memenuhi 

kewajibanya. 

2. Untuk rasio Solvabilitas menghasilkan angka rasio yang buruk, sebaiknya 

koperasi perlu meningkatkan Aktiva dan modal, yaitu dengan mencari 

nasabah yang maksimal dan menambah jumlah anggota koperasi, sehinga 

dalam memenuhi kewajibannya. 
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3. Rentabilitas untuk mendapatkan SHU yang kurang maksimal, sebaiknya 

kinerja marketing lebih ditingkatkan lagi. Contohnya dalam mencari 

nasabah lebih maksimal. 

4. Untuk analisa keuntungan/ profitabilitas angka rasio masih kurang baik, 

untuk itu lebih ditingkatkan lagi agar laba yang dihasilkan koperasi bisa 

sesuai yang diharapkan dan koperasi tetap dapat berkembang dengan baik 

yaitu dengan meningkatkan piutang dengan cara memberikan pinjaman 

pada para nasabah yang mengajukan kredit. 

5. KSU BMT Surya Ummat Klaten Tengah sebaiknya melakukan analisis 

laporan keuangan secara keseluruhan dan rutin. Tujuannya agar koperasi 

dapat mengetahui perkembangan kinerja keuangan dan juga sebagai 

pedoman dalam menentukan kebijaksanaan koperasi dalam menghasilkan 

laba. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BMT tersebut bisa 

tercapai. 
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