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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah    

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan (Sholahuddin dan Hakim, 2008: 179). Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya 

bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai pola bagi 

hasil (syariah). 

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2 dijelaskan bahwa 

saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari 

dianjurkan oleh Allah. Operasi merupakan salah satu perwujudan kerja sama, 

dan saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi (Nawawi, 2009: 108). 

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan memegang peranan 

sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan 

perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan 

fasilitas pembiayaan dana untuk perusahaan lainnya, sebab hampir tidak ada 

bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Dana merupakan masalah pokok 

yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha (Kasmir, 2005:1-2). 

Fenomena syariah mulai bermunculan di Indonesia, salah satunya 

adalah lembaga keuangan mikro swasta berprinsip syariah seperti Koperasi 
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Jasa Keuangan Syariah  Bina Insan Mandiri (KJKS BIM) di Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar yang bergerak mengikuti peraturan Kementerian 

Koperasi. KJKS BIM Gondangrejo adalah salah satu wujud nilai syariah 

dalam bentuk lembaga keuangan mikro, dimana institusi ini secara fungsional 

tidak berbeda dengan perbankan syariah lainnya yaitu menghimpun dana 

anggota baik berupa tabungan dan simpanan berjangka dengan akad 

mudharabah dan wadiah, serta menyalurkannya dalam pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan alqardh. 

Keberadaan KJKS BIM Gondangrejo telah membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat khususnya umat Islam yang menginginkan jasa 

layanan perbankan yang berasaskan syariah Islam. 

KJKS BIM Gondangrejo pada awal tahun mulai beroperasi (pada 

tahun 2007), pembagian SHU dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sampai 

dengan tahun 2010, permasalahan yang timbul pada koperasi ini adalah dilihat 

dari pembagian SHU yang mengalami naik turun pada kurun waktu 3 tahun, 

yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut sebesar                      

Rp. 213.487.661,- , Rp. 102.447.480,- dan Rp. 115.073.531,- di mana pada 

tahun 2012 pembagian SHU mengalami penurunan yang cukup signifikan.  

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penilaian kinerja keuangan 

melalui analisis rasio di KJKS BIM Gondangrejo sangat penting dilakukan. 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah kinerja keuangan koperasi 

tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami peningkatan maka penulis 

menggunakan alat rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 
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profitabilitas/rentabilitas yang berpedoman pada peraturan menteri dan 

KUKM  NO.06/PER/M.KUKM/V/2006  tentang  pedoman  penilaian  

koperasi berprestasi. Dengan menggunakan analisis rasio, diharapkan dapat 

diketahui kinerja KJKS BIM Gondangrejo khususnya dari hal keuangannya  

dan  juga  dapat  diketahui  secara  langsung  perkembangan perusahaan 

melalui laporan keuangan. Selain itu hasil analisis rasio keuangan dapat 

dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan 

dan sekaligus menggambarkan kinerja koperasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA 

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BINA INSAN 

MANDIRI (KJKS BIM) DI GONDANGREJO. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, agar penelitian ini 

lebih berfokus maka masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam 

penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pada Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah  Bina Insan Mandiri (KJKS BIM) di Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar untuk periode 2011, 2012, dan 2013. 

 

C. Rumusan Masalah 

Analisis laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan 

keuangan khususnya pada koperasi Bina Insan Mandiri, agar dapat digunakan 
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untuk menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan hal itu maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau dari 

rasio likuiditas? 

2. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau dari 

rasio solvabilitas? 

3. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau dari 

rasio rentabilitas? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau 

dari rasio likuiditas. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau 

dari rasio solvabilitas. 

3. Untuk mengetahui kinerja Koperasi Bina Insan Mandiri ditinjau dari rasio 

rentabilitas. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang kinerja 

keuangan Koperasi Bina Insan Mandiri sehingga bermanfaat bagi beberapa 

pihak sebagai berikut:  
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1.  Bagi Koperasi Bina Insan Mandiri 

Memberikan informasi bagi koperasi dan penanam modal (investor) untuk 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan dan 

mengembangkan kinerja keuangan di masa yang mendatang.  

2. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk mengadakan penelitian lanjutan dan diharapkan penelitian 

berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam 

penelitian ini. 

4. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah ilmu 

dan pengalaman dengan praktek di lapangan. 

 


