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1.1. Latar Belakang Masalah
Seiringaberkembangnya koperasi sebagai usaha masyarakat mampu
memperkuatadirinya sebagaiabadan usaha yang tangguh dan mandiri.
Koperasi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi, sekaligus gerakan
ekonomi rakyatayangaberdasarkanaatas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip
koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha serta ciri khas
dan jati diriakoperasi yangamembedakan denganabadan usaha lain
(Mutasowifin, 2002).
Kehadiran BMT telah memberikan inspirasiauntuk membangun
kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuhakalangan bawah.
Semula harapan ini hanya tertumpu pada BMT, namun harapan ini
terhambat.

Meskipun

misi

keumatannya

cukupatinggi,

realitas

di

lapangannya mengalami banyak hambatan baik dariasisiaprosedur, plafon
pembiayaanamaupunalingkungan bisnisnya.
BMT sebagaimanaalembaga-lembaga ekonomiayang menerapkan
prinsip syariataIslam, lahirabersamaan dengan semakin bergairahnya kaum
muslimin untuk kembali ke ajaran Islam. Peran umum BMT adalah
melakukanapembinaan danapendanaan yangaberdasarkanasistem syari’ah.
Peran ini menegaskanaarti penting prinsip syari’ah dalam kehidupan
ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari’ah yang bersentuhan
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langsung dengan kehidupanamasyarakat kecil yang memiliki keterbatasan
materi ataupun ilmu pengetahuan, maka BMT mempunyai tugas penting
dalamamengemban

misiakeislaman

dalam

segala

aspek

kehidupan

masyarakat (Heri Sudarsono, 2013)
Meskipun BMT telah mengalamiaperkembangan yang signifikan,
keberadaan BMT di Indonesia kurangadidukung oleh faktor-faktor
pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan
dengan baik sehingga banyak BMT yangatenggelam dan bubar yang
disebabkan oleh pengeloaan manajemennyaayang tidak amanah dan
profesional, hal ini berimplikasi pada kredibilitas BMT dalam pandangan
masyarakat. Akibatnya, timbul citra yang kurang baik di masyarakat. BMT
identik dengan lembaga yang buruk, tidak dapat dipercaya, hanya menjual
isu syari’ah, bisnisnya orang yang ingin memiliki bank tetapi tidak mau
mengikuti atutan perbankan, dan sebagainya (A.Sumiyanto, 2013).
Salah satu hal yang strategis dalam rangka memperbaiki kualitas
kinerja BMT adalahakemampuan mengetahui sedini mungkin tentang
permasalahan yang akan dan sedang dihadapi oleh BMT dengan melakukan
evaluasi atau penilaian tingkat kesehatan BMT. BMT yang tidak atau kurang
sehat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaannya
dan apabila tidak segera diantisipasi BMT yang kurang sehat akan
mengalami banyak kesulitan dalam mekanisme operasionalnya sebelum
akhirnya terpuruk dan mengalami kerugian, untuk mengukur tingkat
kesehatan BMT digunakan hasil laporan keuangan berupa neraca atau
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laporan rugialaba, dengan demikianadapat dilakukan suatu prediksiaBMT di
masa yang akan datang.
Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebihabanyak
informasi yangadikandung suatu laporanakeuangan. Sebagaimanaadiketahui
laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas
perusahaan, apabilaainformasi ini disajikan denganabenar informasi tersebut
sangataberguna bagi siapa saja untukamengambil keputusan tentang
perusahaan yang dilaporkan tersebut, (Sofyan, 2013). Hubungan satu pos
dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentangaposisi dan prestasi
keuangan perusahaan, selain itu dapat juga dinilai dengan menganalisis
indikator kelembagaan, indikator manajemen dan aspekakesesuaian prinsip
syariah.
Guna mengetahui tingkat kesehatan keuangan, amaka pengukuran
kinerja keuangan perlu dilakukan pada tiap akhir periode tertentu, dan ini
merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh Koperasi
gunaamengetahui

prestasiadan

keuntungan

yangadicapainya

melalui

indikator-indikator pengukuran tingkat kesehatan keuanganadengan harapan
Koperasi

beroperasi

secaraanormal

dan

mampuamemenuhi

semua

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. aPenilaian kesehatan
koperasi mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,
efisiensi, likuiditas, kemandirian dan kemandirian, jatidiri koperasi dan
prinsip syariah. (Pandi, 2014).
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Dengan menganalisaalaporan keuangan koperasi, manajer akan
dapat mengetahui perkembanganadan keadaan keuangan koperasi serta
hasil-hasil yang telah dicapai koperasi diwaktu yang lalu dan diwaktu yang
sedang berjalan, untuk itu perlu dilakukan suatu analisa keuangan. Dalam
mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat digunakan alat
analisis yang disebut analisis rasio keuangan. Untuk melakukan analisis
rasio keuangan

diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang

mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin
dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, dalam
laporan rugi-laba saja, atau pada neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan
uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja dan kesehatan
keuangan suatu perusahaan termasuk koperasi adalah menjadi sangat
penting dan bersifat strategis dalam kaitannya terhadap kemajuan usaha.
(Sarah dan Yulita, 2013).
KoperasiaJasa Keuangan Syariah BMT yang dikategorikan sebagai
koperasi cukup sehat, ternyata masih memiliki beberapa kelemahan yang
perlu diperbaikiapada aspek fungsi pengawas syariah, yaitu segera mungkin
mengektifkan dewan pengawas syariah sehingga ketepatan penerapan
prinsip-prinsip syariahadalam berbagai pelaksanaanakegiatan danaberbagai
produk yangaditawarkan semakinadapat terkontrol. namun dapatadiatasi
dengan peningkatan kualitas SDM baik pengawas, pengurus dan pengelola.
Dengan demikian anggapan Koperasi syariah itu tidak professional dan tidak
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baik manajemenya adalah anggapan yang kurang tepat (Burhanuddin Yusuf,
2016).
Kinerja keuangan pada BMT, dimana tingkat kesehatan keuangan
dengan predikatasehat, memiliki penilaian aspekapermodalanakoperasi
masuk pada kreteria sehat, aspek kualitas aktiva produktif koperasi masuk
katagori lancar, tidak beresiko tetapi ada macet Pandi (2014). Selain itu
aspek efisiensi koperasi menunjukkan tingkat efisiensi dan kesehatan
keuangan yang baik dan efisien, aspek likuiditas keuangan koperasi masuk
katagori likuid dan cukup likuid, serta aspek kemandirian dan pertumbuhan
keuangan koperasi masuk katagori kesehatan keuangan dengan rentabilitas
aset walau masih kurang, rentabilitas modal sendiri dan kemandirian
operasional telah tinggi. (Pandi, 2014)
Berdasarkanauraian di atas, penulis perlu untukamembahas tentang
analisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan koperasi dengan judul
“Analisis Tingkat KesehatanaKSPPS BMTaFastabiq JeparaaTahun
2016”.
1.2. Ruang Lingkup Masalah
Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka
ruang lingkup permasalahan dalamapenelitian ini dibatasi pada:
a. Data penelitian tingkat kesehatan KSPPS BMT Fastabiq Jepara tahun
2016.
b. Obyekapenelitian adalah KSPPS BMT Fastabiq Jepara.
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1.3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitianaini adalah bagaimanaatingkat kesehatanakeuangan KSPPS BMT
Fastabiq Jepara pada tahuna2016?
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan

dalamapenelitian

ini

adalah

untukamenganalisis

dan

mengetahui tingkatakesehatan keuanganaKSPPS BMT FastabiqaJepara pada
tahuna2016.
1.5. Kegunaan Penelitian
a) Manfaat bagi Mahasiswa
Secaraateoritis melalui hasil penelitianaini diharapkan dapat dijadikan
sebagai referensiadan bahan masukanabagi penelitianasejenisauntuk
menyempurnakan penelitianaselanjutnya.
b) Manfaat Bagi Kampus
Terjadinyaakerjasamaa

“bilateral”

aantaraakampus

danapihak

perusahaan/instansi.
c) Manfaat bagiaperusahaan
Secaraapraktisabagi KSPPS BMT Fastabiq Jepara diharapkan bisa
memberikanamotivasi yang lebih besar dalamameningkatkanakegiatan
usahanya.





