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Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, November 2021

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia

M. Anwar Bashori

Dalam rangka melengkapi referensi bagi perguruan tinggi, Bank Indonesia selama ini telah 

bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan instansi terkait untuk penyusunan buku 

referensi ekonomi dan keuangan syariah bagi mahasiswa strata 1 dan strata 2.  

Penyusunan buku “Analisis Laporan Keuangan Syariah” ini terlaksana atas kerjasama 

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.  Analisis atas 

laporan keuangan yang dikeluarkan entitas syariah diperlukan, karena pada entitas syariah 

terdapat karakteristik yang berbeda dengan entitas lainnya, yang tercermin pada laporan 

keuangan, ketentuan maupun pedoman yang menjadi dasar pencatatan serta pelaporannya.

Buku ini tidak hanya menyajikan analisis entitas keuangan syariah yang bersifat komersial, 

namun juga menyajikan analisis entitas keuangan syariah yang bersifat sosial. Lembaga 

keuangan syariah yang bersifat sosial antara lain lembaga amil zakat, memiliki peran penting 

dalam menjaga distribusi pendapatan untuk menjamin inklusifitas seluruh masyarakat.  Besar 

harapan kami agar sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan 

terlengkap yang diakui secara internasional.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis dan 

semua pihak yang telah bekerja dengan baik dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku 

ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, khususnya perguruan tinggi, termasuk 

para dosen dan mahasiswa, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan 

syariah di Indonesia.

Sambutan

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia

iv Analisis Laporan Keuangan Syariah vAnalisis Laporan Keuangan Syariah

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat Nya 

buku “Analisis Laporan Keuangan Syariah” dapat 

diselesaikan dengan baik. Selawat dan salam kita 

haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri 

teladan dalam segala aspek kehidupan, beserta 

keluarga dan sahabat beliau. Atas perjuangan 

mereka, kita mendapatkan cahaya Islam yang 

rahmatan lil ‘alamin.

Dalam perkembangan keuangan syariah nasional, 

sudah banyak pencapaian kelembagaan dan 

infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan 

sistem pengawasan, maupun kesadaran dan 

literasi masyarakat terhadap layanan jasa 

keuangan syariah. Sebagai otoritas moneter dan 

stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia 

senantiasa mendukung pengembangan ekonomi 

dan keuangan syariah di tanah air, melalui kebijakan 

Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan 

Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2017.  

Blueprint tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu: (i) 

pemberdayaan ekonomi syariah; (ii) pendalaman 

pasar keuangan syariah; dan (iii) penguatan riset, 

asesmen, serta edukasi. Implementasi dari pilar 

ketiga antara lain berupa penyusunan buku 

ekonomi dan keuangan syariah, khususnya untuk 

penyediaan materi edukasi bagi pengembangan 

Sumber Daya Insani (SDI) di bidang ekonomi dan 

keuangan syariah terutama di institusi pendidikan. 

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Departemen Ekonomi dan

Keuangan Syariah Bank Indonesia

M. Anwar Bashori
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Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, November 2021

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur

Budi Hanoto

Analisis Laporan Keuangan Syariah yang sebagian besar digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. 

Peraturan terkait Laporan Keuangan Syariah secara lengkap dan detail terdapat pada PSAK 

101 yang pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. Laporan keuangan entitas syariah merupakan 

laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas yang terdiri dari aset, 

kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas entitas syariah pada periode tertentu. Laporan 

keuangan entitas syariah ini berbeda dengan laporan keuangan konvensional, karena bentuk 

laporan keuangan syariah sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Sedangkan 

laporan keuangan konvensional hanya memberikan informasi kuantitatif tentang posisi 

keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim penulis, reviewer, narasumber, maupun 

pihak-pihak terlibat, yang telah meyumbangkan pikiran dan waktunya dalam penulisan buku 

ini. Kami terbuka akan berbagai saran dan masukan yang membangun sebagai upaya 

penyempurnaan, perbaikan, serta lebih memperkaya materi di masa mendatang. Akhir kata, 

semoga Allah Swt. senantiasa memberikan limpahan rahmat dan rida-Nya, dan semoga buku 

ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan di bidang ekonomi 

dan keuangan syariah di Indonesia, juga tentang penulisan Analisis Laporan Keuangan 

Syariah.

Sambutan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Jawa Timur
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Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Jawa Timur

Budi Hanoto

Puji syukur kita panjatkan kepada Maha Kuasa 

Sang Pencipta, Allah SWT., karena berkat rahmat 

serta hidayah-Nya kepada kita semua akhirnya 

buku “Analisis Laporan Keuangan Syariah” 

terselesaikan dengan baik. Kiranya selawat serta 

salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah 

SAW., beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Berkat inovasi-inovasi produk perbankan syariah 

yang kompetitif dan antusiasme umat Muslim di 

Indones ia  menja lankan  prakt ik  ekonomi 

berdasarkan fiqh muamalah, ekonomi syariah tiga 

dekade belakangan ini telah tumbuh pesat. Buku ini 

adalah bagian dari komunikasi kebijakan Bank 

Indonesia, sebagai bentuk konsistensi kami untuk 

mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah 

di Indonesia yang akan berdampak positif bagi 

penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan 

dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Melalui penerbitannya, Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama dengan 

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) 

dapat memberi pemahaman serta pembahasan 

yang sangat detail mengenai Analisis Laporan 

Keuangan Syariah. Tak hanya untuk transaksi 

syariah pada Bank Syariah, melainkan juga pada 

jenis lembaga bisnis lain - baik entitas syariah 

maupun entitas konvensional yang melakukan unit 

usaha dengan skema syariah. Buku ini juga 

memberikan informasi bagaimana menyusun 

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
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Alhamdulillahirabbil’alaamiin,

Surabaya, Agustus 2021

Rektor UNUSA

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.

Akhirnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim penulis serta Bank 

Indonesia yang sudah memberikan kesempatan sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Insya Allah semua ikhtiar ini bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Amin.

viii Analisis Laporan Keuangan Syariah ixAnalisis Laporan Keuangan Syariah

Segala puji kita panjatkan kepada Allah Swt. atas 

segala limpahan karunia nikmat dan rahmat-Nya 

kepada kita semua. Semoga selawat dan salam 

senantiasa tercurah kepada junjungan kita 

Rasulullah Muhammad SAW. beserta seluruh 

keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Saya benar-benar bersyukur dan bangga atas 

terbitnya buku Analisis Laporan Keuangan Syariah 

ini. Terbitnya buku ini menunjukkan langkah nyata 

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) 

dan Bank Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam 

kebutuhan literatur ekonomi berbasis syariah. 

Para pembaca budiman, sebagaimana kita sadari, 

kurangnya kemampuan dalam menganalisis 

laporan keuangan syariah dapat menghambat 

proses kemajuan perekonomian di industri syariah 

itu sendiri. Karena itu, baik stakeholder eksternal 

maupun internal - bahkan pemilik dan pihak 

manajemen industri syariah itu sendiri - wajib 

memiliki kemampuan analisis agar dapat membuat 

perencanaan, strategi serta evaluasi yang tepat dan 

akurat, demi kemakmuran dan kesuksesan entitas 

syariah di Indonesia. Oleh karena itu buku ini ditulis 

untuk menjembatani celah kekurangan tersebut. 

Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku Analisis 

Laporan Keuangan Syariah ini.

Sambutan  Rektor Universitas Nahdlatul Ulama

Surabaya

Rektor UNUSA

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.
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Rektor UNUSA
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A.  Tujuan Pembelajaran

1. Mampu memahami dan menjelaskan sejarah laporan keuangan syariah.

2. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan syariah.

3. Mampu memahami dan menjelaskan standar akuntansi keuangan (SAK) syariah.

4. Mampu memahami dan menjelaskan tujuan analisis laporan keuangan syariah.

5. Mampu memahami dan menjelaskan jenis dan sifat laporan keuangan syariah.

Bab ini membahas tentang analisis terhadap sebuah laporan keuangan syariah. Setelah 

mempelajari bab ini, para mahasiswa diharapkan:

B.   Sejarah Laporan Keuangan Syariah

Cara menyajikan laporan keuangan syariah terdapat pada PSAK 101 yang pertama kali 

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK 

IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan 

keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 

Mei 2002. Kemudian pada tahun 2013 kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh DSAK 

IAI ini digantikan kewenangan kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI 

berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013. 

Oleh karena itu, seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK 

IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. PSAK 

101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

1. Revisi atas PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada 16 Desember 2011;

2. Revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

pada 15 Oktober 2014; dan

3. Revisi terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B pada 25 

Mei 2016. Perubahan ini adalah dampak dari revisi PSAK 108 tentang Akuntansi 

Transaksi Asuransi Syariah, berlaku mulai 1 Januari 2017.

C.   Pengertian Analisis Laporan Keuangan Syariah

Analisis sebuah laporan keuangan syariah adalah analisis yang disusun berdasarkan 

prinsip akuntansi yang mencakup status keuangan suatu instansi untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Sedangkan analisis laporan 

keuangan konvensional sesuai dengan PSAK 5 tentang segmen operasi  mengungkapkan 

informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan 

dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi 

di mana entitas tersebut beroperasi.

Dalam laporan keuangan syariah terdapat 7 (tujuh) komponen penting di dalamnya sesuai 

dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, yaitu:
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a. Arus kas operasi: Kas yang diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain 

yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendanaan.

b. Arus kas investasi: Kas yang diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap 

atau aset jangka panjang. 

c. Arus kas pendanaan: Kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan 

berubahnya kontribusi modal dan pinjaman entitas, baik dalam jumlah maupun 

komposisinya.

5. Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat 

 Entitas syariah yang menyajikan laporan sumber penggunaan dana zakat meliputi dana 

zakat yang berasal dari wajib zakat (muzakki), kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo 

awal dan akhir dana zakat;

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 

 Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan 

diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan; 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 

 Catatan yang harus disajikan secara sistematis, setiap pos harus berkaitan dengan 

informasi yang ada pada catatan laporan keuangan tersebut, seperti dasar penyusunan 

laporan keuangan syariah.

1. Laporan Posisi Keuangan

 Entitas syariah yang menyajikan aset lancar yang terpisah dari aset tidak lancar dan 

liabilitas jangka pendek yang terpisah dengan liabilitas jangka panjang, dana syirkah 

temporer dan ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

 Entitas syariah yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan 

perusahaan dalam penyajian laporan keuangan syariah, mencakup pos-pos pendapatan 

usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

 Entitas syariah yang menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menjadi komponen 

utama dalam laporan keuangan syariah dengan mencakup laba atau rugi bersih pada 

periode yang bersangkutan, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi, saldo 

akumulasi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.

4. Laporan Arus Kas 

 Laporan yang disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK, yaitu:

Semua unsur laporan keuangan syariah tersebut harus diberi identifikasi berupa nama 

perusahaan, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode laporan agar pembaca laporan 

keuangan lebih mudah mengidentifikasi dan memahami laporan keuangan yang diterimanya.

D.   Standar Akuntansi Syariah

Standar akuntansi syariah merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi secara syariah, baik entitas 

lembaga syariah maupun non syariah. PSAK 101 menjadi acuan bagi entitas syariah, 

seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan industri keuangan syariah bukan bank 

lainnya.

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah telah menetapkan dasar penyajian 

laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur 

persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan 

minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

Isi laporan keuangan syariah yang sesuai dengan PSAK 101 meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan;

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;

3. Laporan Perubahan Ekuitas;

4. Laporan Arus Kas; 

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

E.   Tujuan Analisis Laporan Keuangan Syariah

Tujuan dari analisis laporan keuangan syariah adalah untuk memberi informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang sebagian besar digunakan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. 

Informasi laporan keuangan entitas syariah meliputi:

1. Aset;

2. Liabilitas;

3. Dana Syirkah Temporer;

4. Ekuitas;

5. Pendapatan dan Beban;

6. Arus Kas;

7. Dana Zakat; 

8. Dana Kebajikan.
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Sementara itu, unsur-unsur laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan 

yang mencerminkan kegiatan komersial (Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas), kegiatan sosial (Laporan Sumber 

Dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber Dan Penyaluran dana Kebajikan), dan 

tanggung jawab khusus entitas syariah (komponen laporan keuangan lainnya yang 

mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut);

2. Unsur neraca entitas syariah terdiri atas aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan 

ekuitas; 

3. Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak 

pihak ketiga atas bagi hasil bukanlah unsur beban walau secara perhitungan 

dikurangkan dalam penentuan laba entitas.

Karakter laporan keuangan syariah berpangkal dari karakter yang dimiliki oleh akuntansi 

modern penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK.

Karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain:

1. Dasar akrual: entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, 

kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian 

hasil usaha; 

2. Materialitas dan penggabungan: pos-pos yang material disajikan dalam laporan 

keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki 

sifat atau fungsi yang sejenis;

3. Saling hapus: Aset, liabilitas, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan 

secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau 

interpretasi Standar Akuntansi Keuangan;

4. Frekuensi pelaporan: laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan;

5. Informasi komparatif: harus diungkapkan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan; 

6. Konsistensi penyajian: penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 

antar periode harus konsisten.

F.   Jenis dan Sifat Laporan Keuangan Syariah

Jenis-jenis laporan keuangan syariah beserta penjabarannya:

1. Laporan Posisi Keuangan

 Ada 4 (empat) poin berbeda yang dimiliki oleh entitas syariah jika dibandingkan 

dengan entitas konvensional. Poin pertama adalah aset, di mana entitas syariah 

penerima saluran dana yang diambil akan mengikuti perkiraan dana yang 

sebelumnya disalurkan. Poin kedua adalah liabilitas, yaitu utang yang dijalankan 

sistem syariah masa sekarang yang ada dalam peristiwa masa lalu, sedangkan untuk 

 pembayaran utang dilakukan sebagai salah satu upaya arus kas keluar namun tetap 

bermanfaat. Poin ketiga adalah dana syirkah temporer, yaitu dana yang telah diterima 

sebagai sumber investasi dalam waktu yang telah ditentukan antara pihak satu dengan 

lainnya. Dan poin terakhir adalah ekuitas, yaitu aset yang dikurangi utang dan dana 

syirkah.

2. Laporan Laba dan Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

 Beberapa unsur yang ada di dalam laporan keuangan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain adalah:

3. Laporan Arus Kas

 Laporan ini merupakan laporan keuangan bank syariah yang diajukan menggunakan 

tatanan PSAK 2 atau Laporan Arus Kas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

 Laporan ini merupakan laporan keuangan yang menggunakan metode tatanan PSAK 1.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

 Jenis laporan yang ini, sebagaimana perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, 

akan menggambarkan laporan dari investasi terikat menggunakan pola channeling. Ini 

merupakan jenis laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab dari 

pihak bank syariah sebagai agen yang menyalurkan investasi terikat tersebut sebagai 

bentuk pengelolaan dana.

a. Pendapatan operasi utama, yaitu sebuah poin di mana ada kelompok yang akan 

mendapatkan hasil pendapatan tersebut atas bank syariah, yang kemudian akan 

menggunakan prinsip ekonomi syariah dalam penyalurannya. Prinsip 

penyalurannya menggunakan asas bagi hasil yang merupakan hasil dari 

mudharabah yang dibagi dengan hasil musyarakah;

b. Nantinya hasil dari pendapatan utama ini akan dibagi agar bisa menentukan 

pelaporan informasi atas penggunaan dari laporan keuangan yang dikaitkan dengan 

bagi hasil;

c. Hak-hak pihak ketiga ini merupakan hasil bagi dari dana syirkah temporer, yang 

merupakan komponen yang diberikan oleh bank syariah pada sang pemilik dana, 

berdasarkan hal yang telah disetujui. Ini merupakan alokasi yang didapat dari 

pendapatan atas bank syariah dan bukan kategori dana yang merupakan beban 

bank syariah, karena besaran dari bagi hasil ini pastinya akan bergantung pada 

pendapatan operasi utama dari bank dan tidak bersifat tetap;

d. Pendapatan operasi lainnya merupakan unsur yang bisa digunakan untuk 

menyimpan pendapatan dari operasi utama lainnya yang tidak dilakukan pembagian 

hasil alias milik bank syariah sepenuhnya. Termasuk di dalamnya yaitu fee wakalah, 

pendapatan atas layanan, fee kafalah dan fee mudharabah muqayyadah; dan

e. Beban-beban adalah r incian dari  semua jenis beban yang nantinya 

dipertanggungjawabkan oleh pihak bank. Ini merupakan poin yang mungkin sama 

dengan bank konvensional lainnya.

6 Analisis Laporan Keuangan Syariah 7Analisis Laporan Keuangan Syariah



Sementara itu, unsur-unsur laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan 

yang mencerminkan kegiatan komersial (Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas), kegiatan sosial (Laporan Sumber 

Dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber Dan Penyaluran dana Kebajikan), dan 

tanggung jawab khusus entitas syariah (komponen laporan keuangan lainnya yang 

mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut);

2. Unsur neraca entitas syariah terdiri atas aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan 

ekuitas; 

3. Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak 

pihak ketiga atas bagi hasil bukanlah unsur beban walau secara perhitungan 

dikurangkan dalam penentuan laba entitas.

Karakter laporan keuangan syariah berpangkal dari karakter yang dimiliki oleh akuntansi 

modern penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK.

Karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain:

1. Dasar akrual: entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, 

kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian 

hasil usaha; 

2. Materialitas dan penggabungan: pos-pos yang material disajikan dalam laporan 

keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki 

sifat atau fungsi yang sejenis;

3. Saling hapus: Aset, liabilitas, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan 

secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau 

interpretasi Standar Akuntansi Keuangan;

4. Frekuensi pelaporan: laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan;

5. Informasi komparatif: harus diungkapkan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan; 

6. Konsistensi penyajian: penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 

antar periode harus konsisten.

F.   Jenis dan Sifat Laporan Keuangan Syariah

Jenis-jenis laporan keuangan syariah beserta penjabarannya:

1. Laporan Posisi Keuangan

 Ada 4 (empat) poin berbeda yang dimiliki oleh entitas syariah jika dibandingkan 

dengan entitas konvensional. Poin pertama adalah aset, di mana entitas syariah 

penerima saluran dana yang diambil akan mengikuti perkiraan dana yang 

sebelumnya disalurkan. Poin kedua adalah liabilitas, yaitu utang yang dijalankan 

sistem syariah masa sekarang yang ada dalam peristiwa masa lalu, sedangkan untuk 

 pembayaran utang dilakukan sebagai salah satu upaya arus kas keluar namun tetap 

bermanfaat. Poin ketiga adalah dana syirkah temporer, yaitu dana yang telah diterima 

sebagai sumber investasi dalam waktu yang telah ditentukan antara pihak satu dengan 

lainnya. Dan poin terakhir adalah ekuitas, yaitu aset yang dikurangi utang dan dana 

syirkah.

2. Laporan Laba dan Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

 Beberapa unsur yang ada di dalam laporan keuangan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain adalah:

3. Laporan Arus Kas

 Laporan ini merupakan laporan keuangan bank syariah yang diajukan menggunakan 

tatanan PSAK 2 atau Laporan Arus Kas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

 Laporan ini merupakan laporan keuangan yang menggunakan metode tatanan PSAK 1.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

 Jenis laporan yang ini, sebagaimana perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, 

akan menggambarkan laporan dari investasi terikat menggunakan pola channeling. Ini 

merupakan jenis laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab dari 

pihak bank syariah sebagai agen yang menyalurkan investasi terikat tersebut sebagai 

bentuk pengelolaan dana.

a. Pendapatan operasi utama, yaitu sebuah poin di mana ada kelompok yang akan 

mendapatkan hasil pendapatan tersebut atas bank syariah, yang kemudian akan 

menggunakan prinsip ekonomi syariah dalam penyalurannya. Prinsip 

penyalurannya menggunakan asas bagi hasil yang merupakan hasil dari 

mudharabah yang dibagi dengan hasil musyarakah;

b. Nantinya hasil dari pendapatan utama ini akan dibagi agar bisa menentukan 

pelaporan informasi atas penggunaan dari laporan keuangan yang dikaitkan dengan 

bagi hasil;

c. Hak-hak pihak ketiga ini merupakan hasil bagi dari dana syirkah temporer, yang 

merupakan komponen yang diberikan oleh bank syariah pada sang pemilik dana, 

berdasarkan hal yang telah disetujui. Ini merupakan alokasi yang didapat dari 

pendapatan atas bank syariah dan bukan kategori dana yang merupakan beban 

bank syariah, karena besaran dari bagi hasil ini pastinya akan bergantung pada 

pendapatan operasi utama dari bank dan tidak bersifat tetap;

d. Pendapatan operasi lainnya merupakan unsur yang bisa digunakan untuk 

menyimpan pendapatan dari operasi utama lainnya yang tidak dilakukan pembagian 

hasil alias milik bank syariah sepenuhnya. Termasuk di dalamnya yaitu fee wakalah, 

pendapatan atas layanan, fee kafalah dan fee mudharabah muqayyadah; dan

e. Beban-beban adalah r incian dari  semua jenis beban yang nantinya 

dipertanggungjawabkan oleh pihak bank. Ini merupakan poin yang mungkin sama 

dengan bank konvensional lainnya.

6 Analisis Laporan Keuangan Syariah 7Analisis Laporan Keuangan Syariah



SOAL LATIHAN

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

 Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama 

pada laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur dasar laporan 

penggunaan sumber dana, penggunaan dana zakat selama jangka waktu tertentu serta 

saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal 

tertentu. 

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini merupakan laporan yang 

menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu 

tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum di 

salurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan 

penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan yang 

menunjukkan dari sumber penerimaan yaitu : infak, sedekah, pengembalian dana 

kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non halal. Penggunaan dana kebajikan untuk 

dana kegiatan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

1. Jelaskan perbedaan analisis laporan keuangan syariah 

dengan yang konvensional berdasarkan PSAK, serta 

jelaskan bentuk laporan keuangan syariah.

2. Siapakah pengguna laporan keuangan syariah?

3. Jelaskan tujuan serta unsur-unsur dalam laporan 

keuangan syariah.

4. Sebutkan PSAK syariah yang diterapkan di Indonesia.

5. Sebutkan jenis dan sifat laporan keuangan syariah.

6. Sebutkan karakteristik umum pada laporan keuangan 

syariah.

7. Apa yang disajikan PSAK 101?

8. Ada berapa komponen di dalam laporan keuangan 

syariah? Sebutkan.

9. Berapa kali PSAK 101 mengalami amandemen dan 

revisi?
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Bab ini membahas tentang bagaimana melakukan analisis laporan posisi keuangan 

syariah. Berdasarkan PSAK 101 terdapat peraturan terkait laporan posisi keuangan 

syariah secara lengkap dan detail. Laporan posisi keuangan syariah merupakan laporan 

keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas yang terdiri dari aset, liabilitas, 

dana syirkah temporer dan ekuitas entitas syariah pada periode tertentu.

A.  Tujuan Pembelajaran

1. Memahami dan menjelaskan unsur-unsur laporan posisi keuangan syariah;

2. Menganalisis aset pada laporan posisi keuangan syariah;

3. Menganalisis liabilitas pada laporan posisi keuangan syariah;

4. Menganalisis dana syirkah temporer pada laporan posisi keuangan syariah; dan

5. Menganalisis ekuitas pada laporan posisi keuangan syariah.

Setelah mempelajari bab ini, para mahasiswa diharapkan mampu:

B.   Sejarah Laporan Keuangan Syariah

Laporan posisi keuangan entitas syariah disajikan secara wajar mencakup beberapa unsur 

posisi keuangan syariah. Adapun unsur laporan posisi keuangan entitas syariah sesuai 

dengan PSAK 101, minimal terdiri dari 12 (dua belas) pos berikut ini:

1. Kas dan Setara Kas;

2. Aset keuangan;

3. Piutang usaha dan piutang lainnya;

4. Persediaan;

5. Investasi yang diperlukan 

menggunakan metode ekuitas;

6. Aset tetap;

7. Aset tak berwujud;

8. Utang usaha dan utang lainnya;

9. Utang pajak;

10. Dana syirkah temporer;

11. Hak minoritas; dan

12. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Pengukuran unsur laporan posisi keuangan syariah merupakan tahapan dalam 

menetapkan besaran jumlah atau nominal uang yang dapat diakui dan dicatat dalam 

laporan posisi keuangan. Paling tidak ada 3 (tiga) dasar pengukuran yang dapat digunakan 

untuk entitas syariah yaitu:

1. Biaya historis

 Aset dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang dibayar untuk memperoleh sebuah 

aset pada saat perolehan. 

2. Biaya kini

 Aset dicatat berdasarkan jumlah kas yang dibayar jika aset yang sama diperoleh 

sekarang. Dapat diartikan bahwa dasar pengukuran biaya kini (current cost) 

didasarkan harga pasar saat ini.

3. Nilai realisasi/penyelesaian

 Aset dicatat berdasarkan jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan cara 

menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal).
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C.   Analisis Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas syariah sebagai akibat dari 

kejadian atau pengorbanan masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi di masa yang 

akan datang. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tak lancar. Disebut aset 

lancar apabila aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka 

waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan 

direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau

3. Berupa Kas atau Setara Kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Bagi aset yang tidak termasuk dalam ciri-ciri di atas, dapat diklasifikasikan sebagai aset 

tak lancar. Penyajian aset dalam laporan posisi keuangan syariah harus disajikan dan 

diklasifikasikan secara tepat berdasarkan operasi entitas syariah. Entitas syariah harus 

mengungkapkan informasi aset lancar terpisah dengan aset tidak lancar, kecuali untuk 

industri tertentu di mana spesifikasinya telah diatur di PSAK. Aset lancar dalam laporan 

posisi keuangan disajikan berdasarkan likuiditasnya. Adanya klasifikasi aset dalam 

laporan posisi keuangan syariah dapat menyajikan informasi yang berguna untuk:

1. Membedakan aset bersih yang diakui sebagai modal kerja dengan aset yang 

diperuntukkan sebagai operasi jangka panjang;

2. Terlihat aset yang diharapkan dapat direalisasi dalam siklus operasi berjalan; dan

3. Informasi aset dapat membantu menilai likuiditas dan solvabilitas entitas syariah.

Selain memeriksa jumlah aset likuid yang tersedia bagi entitas syariah, seorang analis 

juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Bila ada Setara Kas diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas, perusahaan berisiko 

mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari investasi tersebut menurun.

2. Kas dan Setara Kas terkadang diperlukan untuk disimpan sebagai saldo kompensasi 

untuk mendukung pengaturan pinjaman yang ada atau sebagai jaminan untuk utang.

D.   Analisis Liabilitas

Liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul akibat dari kejadian 

masa lalu dan penyelesaiannya menyebabkan pengeluaran kas entitas syariah. Liabilitas 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 

Disebut sebagai liabilitas jangka pendek apabila:

1. Jangka waktu penyelesaian berada dalam siklus normal operasi suatu entitas 

syariah, dan jatuh tempo penyelesaiannya dalam jangka waktu satu tahun dari 

tanggal Laporan Keuangan.

2. Disebut liabilitas jangka panjang apabila tidak termasuk dalam kriteria di atas.

Penyajian liabilitas pada entitas syariah disajikan secara terpisah antara liabilitas jangka 

pendek dan jangka panjang. Liabilitas juga disajikan sesuai urutan jatuh temponya. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan pengguna laporan posisi keuangan syariah agar dapat 

mengetahui liabilitas yang mendekati tanggal jatuh tempo pada periode yang sama. Informasi 

terkait tanggal jatuh tempo liabilitas atau utang sangat bermanfaat dalam menilai rasio 

likuiditas dan rasio solvabilitas entitas syariah.

Beberapa dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk liabilitas entitas syariah yaitu:

1. Biaya historis

 Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari liabilitas (obligation) 

atau dalam keadaan tertentu (misalnya pajak penghasilan), dalam jumlah Kas (atau 

Setara Kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam 

pelaksanaan usaha yang normal. 

2. Biaya kini

 Liabilitas dinyatakan dalam jumlah Kas (atau Setara Kas) yang tidak didiskontokan 

(undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas (obligation) 

sekarang.

3. Nilai realisasi/penyelesaian

 Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah Kas (atau Setara Kas) yang 

tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam 

pelaksanaan usaha secara normal.

Ada 4 (empat) poin penting dalam menganalisis liabilitas, yaitu:

1. Persyaratan utang (seperti jatuh tempo, tingkat bagi hasil, pola pembayaran, dan jumlah);

2. Kemampuan dan fleksibilitas dalam pembiayaan;

3. Liabilitas untuk modal kerja, utang terhadap ekuitas, dan lain-lain; dan

4. Larangan pencairan seperti pencairan dividen.

Analisis liabilitas biasanya harus bergantung pada catatan atas laporan keuangan dan 

komentar manajemen dalam laporan tahunan serta dokumen terkait. Selain itu dapat juga 

memeriksa keakuratan dan kewajaran jumlah utang melalui cara membandingkan dengan 

pengungkapan informasi terkait beban bagi hasil yang dibayarkan secara tunai oleh entitas 

syariah. Setiap ditemukan perbedaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan, diperlukan 

analisis lebih lanjut atau penjelasan tambahan dari pihak manajemen. 

Apabila nilai liabilitas dilaporkan lebih rendah dari sebenarnya (understated), maka pihak 

manajemen harus waspada terhadap kemungkinan ditemukan pendapatan yang dilaporkan 

lebih tinggi dari nilai sebenarnya (overstated) dikarenakan pengeluaran yang lebih rendah atau 

ditunda. Liabilitas understated dapat terjadi salah satunya karena ada contingent liabilities. 

Berdasarkan PSAK 57, liabilitas kontingensi ini merupakan liabilitas yang ada akibat peristiwa 

masa lalu dan keberadaannya tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau liabilitas 
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kini yang ada tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan 

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan liabilitasnya; 

atau jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

E.   Analisis Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan dana yang diperoleh sebagai investasi dengan jangka 

waktu tertentu di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan 

menginvestasikannya berdasarkan kebijakan dari entitas syariah atau batasan kebijakan 

pemilik dana dengan bagi hasil sesuai kesepakatan antara entitas syariah dan pemilik 

dana. Pemilik dana syirkah temporer tidak memiliki hak suara penentuan kebijakan atas 

entitas syariah, pemilik hanya berhak atas bagi hasil entitas syariah.

Menganalisis dana syirkah temporer dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana yang 

disimpan entitas syariah dalam bentuk akad apapun. Adanya peningkatan jumlah dana 

syirkah temporer mengindikasikan terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat 

kepada entitas syariah tersebut untuk mengelola dananya. Hal itu juga dapat dijadikan 

motivasi dan perencanaan strategi entitas syariah di masa mendatang agar bisa menaruh 

perhatian lebih serius terhadap masalah ini dan lebih inovatif guna meningkatkan mutu 

sumber daya yang dimiliki, demi menjaga kepuasan masyarakat dan meningkatkan 

keuntungan entitas syariah.

F.   Analisis Ekuitas

Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi dengan semua 

liabilitas dan dana syirkah temporer. Ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan entitas 

syariah disajikan secara wajar. Dalam menghitung ekuitas terdiri dari setoran modal, saldo 

laba, penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal. Analisis 

ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan merupakan evaluasi yang berkaitan dengan 

investasi yang telah dilakukan oleh entitas syariah. 

URAIAN 

Aset 

Kas dan setara kas

Piutang :

 - Murabahah

 - Salam 

 - Istishna 

 - Ijarah  

Pembiayaan :

 - Mudharabah

 - Musyarakah 

Persediaan 

Aset Ijarah

Aset Istishna

Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Aset lainnya

Jumlah Aset

Liabilitas

Liabilitas segera

Bagi hasil yang belum dibagikan

Simpanan 

Utang :

 - Salam 

 - Istishna

Utang bank

Pembiayaan yang diterima

Utang Pajak

Pinjaman yang diterima

Jumlah liabilitas

Dana Syirkah Temporer :

Dana syirkah temporer dari bukan bank :

 - Tabungan mudharabah

 - Deposito mudharabah

Dana syirkah temporer dari bank :

 - Tabungan mudharabah

 - Deposito mudharabah

Musyarakah 
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Modal disetor
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Saldo laba (rugi)
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PT X Syariah
Laporan Posisi Keuangan (Per 31 Desember 2020)

Contoh Laporan Posisi Keuangan Entitas Syariah
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Total aset yang dimiliki entitas terlihat dari Laporan Keuangan di atas mengalami 

kenaikan sebesar 17% yaitu Rp1.896.500.000 di tahun 2019, lalu naik di tahun 2020 

sejumlah Rp2.225.000.000. Ini menandakan bahwa ukuran entitas syariah tersebut 

juga bertambah lebih baik. Jumlah Kas dan Setara Kas mengalami kenaikan 

sebesar 57%, di mana Kas di tahun 2019 dilaporkan sejumlah Rp285.000.000 lalu 

mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar Rp450.000.000. Perputaran arus kas 

tampak lebih likuid namun di sini entitas patut waspada dan merancang strategi 

pengembangan inovasi dan investasi agar dana tidak terlalu banyak dan terlalu 

lama berdiam di Kas. 

Beberapa jenis piutang juga mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi salah 

satunya karena perputaran tagihan piutang semakin lancar dan tidak ada kendala 

kemacetan. Namun hal itu dapat juga diakibatkan karena penurunan jumlah 

anggota yang melakukan pinjaman ke entitas syariah. Pihak manajemen entitas 

syariah harus menindaklanjuti secara mendalam dan menyusun strategi kebijakan 

untuk peningkatan kinerja di masa depan.

Jika dilihat, dana syirkah temporer untuk Laporan Keuangan entitas syariah di atas 

mengalami peningkatan jumlah dana sebesar 28%. Peningkatan dana syirkah 

temporer ini berasal dari bank maupun non bank. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah tersebut untuk mengelola 

dana mereka mengalami peningkatan. 

Informasi ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui berapa kekayaan bersih yang 

dimiliki. Berdasarkan informasi Laporan Posisi Keuangan tersebut, jumlah total aset 

adalah Rp2.225.000.000. Dari jumlah seluruh aset itu, yang benar-benar merupakan 

hak entitas adalah sebesar Rp1.410.000.000,- atau sebesar 63,3% dilihat dari 

jumlah ekuitas.

Dari Laporan Posisi Keuangan di atas, dapat diketahui jumlah utang mengalami 

penurunan sebesar 56,2% yaitu dari Rp640.000.000 di tahun 2019, turun menjadi 

Rp360.000.000 di tahun 2020. Rasio utang terhadap ekuitas pun semakin baik. Jika 

dilihat dari perspektif manajemen keuangan, rasio utang terhadap ekuitas dana 

tersebut masih dalam posisi yang sangat aman atau berisiko rendah. Hal itu 

menandakan bahwa entitas syariah memiliki kemampuan membayar semua 

liabilitas yang menjadi tanggungan entitas.

Studi Kasus

LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
31 DESEMBER 2020 & 2019

Uraian

Aset 

Kas dan setara kas

Piutang :

 Murabahah

 Salam 

 Istishna 

 Ijarah  

Pembiayaan :

 Mudharabah

 Musyarakah 

Persediaan 

Aset Ijarah

Aset Istishna

Aset tetap 

Akumulasi penyusutan 

Aset lainnya

Jumlah Aset

Liabilitas

Liabilitas segera

Bagi hasil yang belum dibagikan

Simpanan 

Utang :

 Salam 

 Istishna 

Utang bank

Pembiayaan yang diterima

Utang Pajak

Pinjaman yang diterima

Jumlah liabilitas

Dana Syirkah Temporer :

Dana syirkah temporer dari bukan bank :

 Tabungan mudharabah

 Deposito mudharabah

Dana syirkah temporer dari bank :

 Tabungan mudharabah

 Deposito mudharabah

Musyarakah 

Jumlah dana syirkah temporer

Ekuitas

Modal disetor

Tambahan modal disetor

Saldo laba (rugi)

Jumlah Ekuitas

Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas

Jumlah

31 Desember 2020 31 Desember 2019

450,000,000.00 

 

125,000,000.00

50,000,000.00 

50,000,000.00 

150,000,000.00 

 

50,000,000.00 

30,000,000.00 

115,000,000.00 

350,000,000.00 

310,000,000.00 

500,000,000.00 

(30,000,000.00)

75,000,000.00 

2,225,000,000.00 

 

105,000,000.00 

 40,000,000.00 

-   

 

-   

50,000,000.00 

75,000,000.00 

70,000,000.00 

20,000,000.00 

-   

360,000,000.00 

 

 

100,000,000.00 

110,000,000.00 

 

150,000,000.00 

75,000,000.00 

20,000,000.00 

455,000,000.00 

 800,000,000.00 

350,000,000.00 

260,000,000.00 

1,410,000,000.00 

2,225,000,000.00 

285,000,000.00 

 

100,000,000.00 

90,000,000.00 

100,500,000.00 

160,000,000.00 

 

60,000,000.00 

37,000,000.00 

98,000,000.00 

300,000,000.00 

200,000,000.00 

400,000,000.00 

(24,000,000.00)

90,000,000.00 

1,896,500,000.00 

 

200,000,000.00 

60,000,000.00 

50,000,000.00 

 

35,000,000.00 

60,000,000.00 

100,000,000.00 

80,000,000.00 

30,000,000.00 

25,000,000.00 

640,000,000.00 

 

 

80,000,000.00 

95,000,000.00 

 

120,000,000.00 

50,000,000.00 

10,000,000.00 

355,000,000.00 

 

610,000,000.00 

210,000,000.00 

81,500,000.00 

901,500,000.00 

1,896,500,000.00 

Berikut studi kasus analisis Laporan Posisi Keuangan entitas syariah “X” periode 

2019 dan 2020.
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Total aset yang dimiliki entitas terlihat dari Laporan Keuangan di atas mengalami 

kenaikan sebesar 17% yaitu Rp1.896.500.000 di tahun 2019, lalu naik di tahun 2020 

sejumlah Rp2.225.000.000. Ini menandakan bahwa ukuran entitas syariah tersebut 

juga bertambah lebih baik. Jumlah Kas dan Setara Kas mengalami kenaikan 

sebesar 57%, di mana Kas di tahun 2019 dilaporkan sejumlah Rp285.000.000 lalu 

mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar Rp450.000.000. Perputaran arus kas 

tampak lebih likuid namun di sini entitas patut waspada dan merancang strategi 

pengembangan inovasi dan investasi agar dana tidak terlalu banyak dan terlalu 

lama berdiam di Kas. 

Beberapa jenis piutang juga mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi salah 

satunya karena perputaran tagihan piutang semakin lancar dan tidak ada kendala 

kemacetan. Namun hal itu dapat juga diakibatkan karena penurunan jumlah 

anggota yang melakukan pinjaman ke entitas syariah. Pihak manajemen entitas 

syariah harus menindaklanjuti secara mendalam dan menyusun strategi kebijakan 

untuk peningkatan kinerja di masa depan.

Jika dilihat, dana syirkah temporer untuk Laporan Keuangan entitas syariah di atas 

mengalami peningkatan jumlah dana sebesar 28%. Peningkatan dana syirkah 

temporer ini berasal dari bank maupun non bank. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah tersebut untuk mengelola 

dana mereka mengalami peningkatan. 

Informasi ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui berapa kekayaan bersih yang 

dimiliki. Berdasarkan informasi Laporan Posisi Keuangan tersebut, jumlah total aset 

adalah Rp2.225.000.000. Dari jumlah seluruh aset itu, yang benar-benar merupakan 

hak entitas adalah sebesar Rp1.410.000.000,- atau sebesar 63,3% dilihat dari 

jumlah ekuitas.

Dari Laporan Posisi Keuangan di atas, dapat diketahui jumlah utang mengalami 

penurunan sebesar 56,2% yaitu dari Rp640.000.000 di tahun 2019, turun menjadi 

Rp360.000.000 di tahun 2020. Rasio utang terhadap ekuitas pun semakin baik. Jika 

dilihat dari perspektif manajemen keuangan, rasio utang terhadap ekuitas dana 

tersebut masih dalam posisi yang sangat aman atau berisiko rendah. Hal itu 

menandakan bahwa entitas syariah memiliki kemampuan membayar semua 

liabilitas yang menjadi tanggungan entitas.

Studi Kasus

LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
31 DESEMBER 2020 & 2019

Uraian

Aset 

Kas dan setara kas

Piutang :

 Murabahah

 Salam 

 Istishna 

 Ijarah  

Pembiayaan :

 Mudharabah

 Musyarakah 

Persediaan 

Aset Ijarah

Aset Istishna

Aset tetap 

Akumulasi penyusutan 

Aset lainnya

Jumlah Aset

Liabilitas

Liabilitas segera

Bagi hasil yang belum dibagikan

Simpanan 

Utang :

 Salam 

 Istishna 

Utang bank

Pembiayaan yang diterima

Utang Pajak

Pinjaman yang diterima

Jumlah liabilitas

Dana Syirkah Temporer :

Dana syirkah temporer dari bukan bank :

 Tabungan mudharabah

 Deposito mudharabah

Dana syirkah temporer dari bank :

 Tabungan mudharabah

 Deposito mudharabah

Musyarakah 

Jumlah dana syirkah temporer

Ekuitas

Modal disetor

Tambahan modal disetor

Saldo laba (rugi)

Jumlah Ekuitas

Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas

Jumlah

31 Desember 2020 31 Desember 2019

450,000,000.00 

 

125,000,000.00

50,000,000.00 

50,000,000.00 

150,000,000.00 

 

50,000,000.00 

30,000,000.00 

115,000,000.00 

350,000,000.00 

310,000,000.00 

500,000,000.00 

(30,000,000.00)

75,000,000.00 

2,225,000,000.00 

 

105,000,000.00 

 40,000,000.00 

-   

 

-   

50,000,000.00 

75,000,000.00 

70,000,000.00 

20,000,000.00 

-   

360,000,000.00 

 

 

100,000,000.00 

110,000,000.00 

 

150,000,000.00 

75,000,000.00 

20,000,000.00 

455,000,000.00 

 800,000,000.00 

350,000,000.00 

260,000,000.00 

1,410,000,000.00 

2,225,000,000.00 

285,000,000.00 

 

100,000,000.00 

90,000,000.00 

100,500,000.00 

160,000,000.00 

 

60,000,000.00 

37,000,000.00 

98,000,000.00 

300,000,000.00 

200,000,000.00 

400,000,000.00 

(24,000,000.00)

90,000,000.00 

1,896,500,000.00 

 

200,000,000.00 

60,000,000.00 

50,000,000.00 

 

35,000,000.00 

60,000,000.00 

100,000,000.00 

80,000,000.00 

30,000,000.00 

25,000,000.00 

640,000,000.00 

 

 

80,000,000.00 

95,000,000.00 

 

120,000,000.00 

50,000,000.00 

10,000,000.00 

355,000,000.00 

 

610,000,000.00 

210,000,000.00 

81,500,000.00 

901,500,000.00 

1,896,500,000.00 

Berikut studi kasus analisis Laporan Posisi Keuangan entitas syariah “X” periode 

2019 dan 2020.
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SOAL LATIHAN

1. Sebutkan unsur-unsur dalam Laporan Posisi Keuangan 

Syariah.

2. Sebutkan dasar pengukuran pencatatan aset dan 

liabilitas di entitas syariah.

3. Poin penting apa saja yang harus diperhatikan saat 

menganalisis liabilitas di Laporan Posisi Keuangan?

4. Mengapa harus ada klasifikasi aset dalam menyusun 

Laporan Posisi Keuangan entitas syariah?

5. Mengapa entitas syariah harus memperhatikan kenaikan 

dan penurunan jumlah dana syirkah temporer?

20 Analisis Laporan Keuangan Syariah 21Analisis Laporan Keuangan Syariah

BAB III. 

Analisis
Laporan Laba Rugi 

dan Penghasilan
Komprehensif Lain



SOAL LATIHAN

1. Sebutkan unsur-unsur dalam Laporan Posisi Keuangan 

Syariah.

2. Sebutkan dasar pengukuran pencatatan aset dan 

liabilitas di entitas syariah.

3. Poin penting apa saja yang harus diperhatikan saat 

menganalisis liabilitas di Laporan Posisi Keuangan?

4. Mengapa harus ada klasifikasi aset dalam menyusun 

Laporan Posisi Keuangan entitas syariah?

5. Mengapa entitas syariah harus memperhatikan kenaikan 

dan penurunan jumlah dana syirkah temporer?

20 Analisis Laporan Keuangan Syariah 21Analisis Laporan Keuangan Syariah

BAB III. 

Analisis
Laporan Laba Rugi 

dan Penghasilan
Komprehensif Lain



Bab ini membahas bagaimana melakukan analisis terhadap Laporan Laba Rugi dan 

Penghasilan Komprehensif Lain di dalam entitas syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini maka para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan unsur Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain; dan

2. Menganalisis informasi keuangan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain.

B.   Unsur Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain entitas syariah menyajikan secara 

wajar berbagai unsur kinerja keuangan yang terkait pendapatan dan beban entitas syariah. 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain minimal mencakup pendapatan 

usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan 

beban non usaha, laba atau rugi komprehensif dari aktivitas normal, beban pajak dan laba 

atau rugi komprehensif bersih untuk periode berjalan. Unsur laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1.  Pendapatan

 Pendapatan diperoleh dari pelaksanaan aktivitas entitas syariah seperti penjualan, 

pendapatan jasa, pendapatan bagi hasil, pendapatan dividen, pendapatan royalti, dan 

pendapatan sewa. 

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

 Hak pihak ketiga atas bagi hasil didapat dari hasil pengelolaan dana syirkah temporer 

untuk pemilik dana. Hak pemilik dana atas bagi hasil pengelolaan dana syirkah 

temporer ini diakui sebagai keuntungan dan kerugian untuk pemilik dana atas 

investasi yang ditanamkan ke entitas syariah. Jadi pihak entitas syariah tidak bisa 

mengakui hak pihak ketiga atas bagi hasil sebagai suatu beban atau pendapatan.

3.  Beban-Beban

 Beban terdiri dari kerugian dan beban yang diperoleh dari pelaksanaan aktivitas 

entitas syariah yang biasa. Beban yang dimaksud biasanya terwujud berupa arus kas 

keluar atau berkurangnya aset seperti Kas dan Setara Kas, persediaan dan aset tetap.

Penyajian unsur pendapatan dan beban dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain entitas syariah menurut PSAK 101 menyajikan rincian pendapatan dan 

beban dengan klasifikasi berdasarkan pada sifat atau fungsi pendapatan dan beban di 

dalam entitas syariah.
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Bab ini membahas bagaimana melakukan analisis terhadap Laporan Laba Rugi dan 

Penghasilan Komprehensif Lain di dalam entitas syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini maka para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan unsur Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain; dan

2. Menganalisis informasi keuangan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain.

B.   Unsur Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain entitas syariah menyajikan secara 

wajar berbagai unsur kinerja keuangan yang terkait pendapatan dan beban entitas syariah. 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain minimal mencakup pendapatan 

usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan 

beban non usaha, laba atau rugi komprehensif dari aktivitas normal, beban pajak dan laba 

atau rugi komprehensif bersih untuk periode berjalan. Unsur laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1.  Pendapatan

 Pendapatan diperoleh dari pelaksanaan aktivitas entitas syariah seperti penjualan, 

pendapatan jasa, pendapatan bagi hasil, pendapatan dividen, pendapatan royalti, dan 

pendapatan sewa. 

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

 Hak pihak ketiga atas bagi hasil didapat dari hasil pengelolaan dana syirkah temporer 

untuk pemilik dana. Hak pemilik dana atas bagi hasil pengelolaan dana syirkah 

temporer ini diakui sebagai keuntungan dan kerugian untuk pemilik dana atas 

investasi yang ditanamkan ke entitas syariah. Jadi pihak entitas syariah tidak bisa 

mengakui hak pihak ketiga atas bagi hasil sebagai suatu beban atau pendapatan.

3.  Beban-Beban

 Beban terdiri dari kerugian dan beban yang diperoleh dari pelaksanaan aktivitas 

entitas syariah yang biasa. Beban yang dimaksud biasanya terwujud berupa arus kas 

keluar atau berkurangnya aset seperti Kas dan Setara Kas, persediaan dan aset tetap.

Penyajian unsur pendapatan dan beban dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain entitas syariah menurut PSAK 101 menyajikan rincian pendapatan dan 

beban dengan klasifikasi berdasarkan pada sifat atau fungsi pendapatan dan beban di 

dalam entitas syariah.
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C.   Analisis Pendapatan dan Beban Entitas Syariah 

Semua transaksi dan aktivitas yang dilakukan oleh entitas syariah memiliki pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap stabilitas, risiko dan prediksi kinerja keuangan di masa kini dan 

masa depan. Pengungkapan informasi komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain entitas syariah bermanfaat dalam memahami hasil kinerja yang telah 

dicapai dan dapat membantu membuat target kinerja yang bisa dicapai entitas syariah di 

masa yang akan datang. 

Apabila terdapat aktivitas yang menghasilkan pendapatan non halal, maka informasi 

tersebut disajikan di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, bukan disajikan 

dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain entitas syariah. 

Pendapatan non halal merupakan pendapatan yang bersumber dari transaksi non halal. 

Contoh pendapatan non halal seperti pendapatan bunga bank.

Analisis pendapatan dan beban membutuhkan pengamatan secara mendalam, tidak 

cukup hanya berdasarkan pengamatan perbandingan antar tahun saja. Apabila ditemukan 

pendapatan menurun dari tahun sebelumnya, maka entitas syariah harus berhati-hati 

karena itu dapat menjadi pertanda bahwa kinerja entitas menurun. Begitupun dengan 

pengeluaran beban apabila ditemukan peningkatan maka sebaiknya mencari asal beban 

yang mengalami kenaikan. Karena itu, sebaiknya ditelusuri sebab kenaikannya agar dapat 

dicarikan solusi supaya kedepannya beban dapat ditekan sedangkan pendapatan tetap 

mengalami kenaikan. Entitas harus menganalisis dari semua aspek baik aspek internal 

entitas syariah sendiri maupun eksternal misalnya tingkat inflasi atau regulasi 

pemerintahan.

Uraian
Jumlah

31 Desember 2020 31 Desember 2021

PT. X Syariah
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Contoh
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C.   Analisis Pendapatan dan Beban Entitas Syariah 

Semua transaksi dan aktivitas yang dilakukan oleh entitas syariah memiliki pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap stabilitas, risiko dan prediksi kinerja keuangan di masa kini dan 

masa depan. Pengungkapan informasi komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain entitas syariah bermanfaat dalam memahami hasil kinerja yang telah 

dicapai dan dapat membantu membuat target kinerja yang bisa dicapai entitas syariah di 

masa yang akan datang. 

Apabila terdapat aktivitas yang menghasilkan pendapatan non halal, maka informasi 

tersebut disajikan di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, bukan disajikan 

dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain entitas syariah. 

Pendapatan non halal merupakan pendapatan yang bersumber dari transaksi non halal. 

Contoh pendapatan non halal seperti pendapatan bunga bank.

Analisis pendapatan dan beban membutuhkan pengamatan secara mendalam, tidak 

cukup hanya berdasarkan pengamatan perbandingan antar tahun saja. Apabila ditemukan 

pendapatan menurun dari tahun sebelumnya, maka entitas syariah harus berhati-hati 

karena itu dapat menjadi pertanda bahwa kinerja entitas menurun. Begitupun dengan 

pengeluaran beban apabila ditemukan peningkatan maka sebaiknya mencari asal beban 

yang mengalami kenaikan. Karena itu, sebaiknya ditelusuri sebab kenaikannya agar dapat 

dicarikan solusi supaya kedepannya beban dapat ditekan sedangkan pendapatan tetap 

mengalami kenaikan. Entitas harus menganalisis dari semua aspek baik aspek internal 

entitas syariah sendiri maupun eksternal misalnya tingkat inflasi atau regulasi 

pemerintahan.

Uraian
Jumlah

31 Desember 2020 31 Desember 2021

PT. X Syariah
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Contoh
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BAB IV. SOAL LATIHAN

1. Sebutkan unsur Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain.

2. Apa manfaat pengungkapan komponen dalam Laporan 

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain?

3. Car i lah  Laporan  Laba Rugi  dan  Penghas i lan 

Komprehensif Lain suatu entitas syariah yang go public di 

BEI, lalu lakukan analisis mandiri.

4. Apakah entitas syariah dapat mengakui keuntungan atau 

kerugian atas hasil pengelolaan dana syirkah temporer? 

Jelaskan.

5. Apa yang dimaksud dengan pendapatan nonhalal? Beri 

contoh.
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BAB IV. SOAL LATIHAN
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Bab ini membahas mengenai analisa terhadap Laporan Arus Kas di dalam entitas syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan unsur Laporan Arus Kas;

2. Menganalisis aktivitas pendanaan entitas syariah;

3. Menganalisis operasi entitas syariah; dan

4. Menganalisis aktivitas investasi entitas syariah

B.   Unsur Laporan Arus Kas

1. Definisi Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan untuk menunjukkan secara rinci arus kas masuk 

(penerimaan) dan kas keluar (pengeluaran) suatu perusahaan. Selain itu, 

berdasarkan PSAK 2, arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar serta 

Setara Kas.

Laporan Keuangan Arus Kas pada umumnya mencakup jumlah kas masuk berupa 

kas dan investasi tunai berdasarkan pemilik perusahaan, kemudian jumlah kas 

keluar dari perusahaan, misalnya utang dan beban-beban perlu dibayarkan. Laporan 

Arus Kas biasanya disusun menurut informasi berdasarkan laporan laba rugi selama 

periode berjalan dan berdasarkan informasi neraca dalam periode sebelumnya. 

Sementara arus kas sendiri dibagi 3 macam aktivitas, yakni operasional, investasi 

dan pendanaan. Laporan pendapatan ini dapat digunakan dalam semua aktivitas, 

mulai yang skala kecil sampai perusahaan skala besar. 

Dengan demikian, laporan kas sering dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan dan merumuskan perencanaan buat investasi serta aktivitas 

pembiayaan pada masa mendatang. Laporan Arus Kas ini sangat bermanfaat 

mengetahui keadaan kas perusahaan untuk keperluan operasional atau dadakan, 

salah satunya yang membutuhkan pendapatan reguler seperti pelaporan dan 

pembayaran pajak penghasilan yang masuk ke dalam aktivitas operasi.

Salah satu tujuan dari kegiatan perusahaan bisnis adalah untuk mendapatkan dana 

dari hasil penjualan produknya sehingga dapat digunakan untuk kegiatan 

pembiayaan, termasuk modal kerja dan ekspansi investasi. Di banyak perusahaan, 

penggunaan modal kerja dan pembiayaan investasi sumber dananya berasal dari 

luar perusahaan, seperti pembiayaan syariah. Fungsi sumber pendanaan eksternal 

ini menciptakan liabilitas untuk membayar angsuran bunga dan pinjaman 

perusahaan.
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Bab ini membahas mengenai analisa terhadap Laporan Arus Kas di dalam entitas syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan unsur Laporan Arus Kas;

2. Menganalisis aktivitas pendanaan entitas syariah;

3. Menganalisis operasi entitas syariah; dan

4. Menganalisis aktivitas investasi entitas syariah

B.   Unsur Laporan Arus Kas

1. Definisi Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan untuk menunjukkan secara rinci arus kas masuk 

(penerimaan) dan kas keluar (pengeluaran) suatu perusahaan. Selain itu, 

berdasarkan PSAK 2, arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar serta 

Setara Kas.

Laporan Keuangan Arus Kas pada umumnya mencakup jumlah kas masuk berupa 

kas dan investasi tunai berdasarkan pemilik perusahaan, kemudian jumlah kas 

keluar dari perusahaan, misalnya utang dan beban-beban perlu dibayarkan. Laporan 

Arus Kas biasanya disusun menurut informasi berdasarkan laporan laba rugi selama 

periode berjalan dan berdasarkan informasi neraca dalam periode sebelumnya. 

Sementara arus kas sendiri dibagi 3 macam aktivitas, yakni operasional, investasi 

dan pendanaan. Laporan pendapatan ini dapat digunakan dalam semua aktivitas, 

mulai yang skala kecil sampai perusahaan skala besar. 

Dengan demikian, laporan kas sering dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan dan merumuskan perencanaan buat investasi serta aktivitas 

pembiayaan pada masa mendatang. Laporan Arus Kas ini sangat bermanfaat 

mengetahui keadaan kas perusahaan untuk keperluan operasional atau dadakan, 

salah satunya yang membutuhkan pendapatan reguler seperti pelaporan dan 

pembayaran pajak penghasilan yang masuk ke dalam aktivitas operasi.

Salah satu tujuan dari kegiatan perusahaan bisnis adalah untuk mendapatkan dana 

dari hasil penjualan produknya sehingga dapat digunakan untuk kegiatan 

pembiayaan, termasuk modal kerja dan ekspansi investasi. Di banyak perusahaan, 

penggunaan modal kerja dan pembiayaan investasi sumber dananya berasal dari 

luar perusahaan, seperti pembiayaan syariah. Fungsi sumber pendanaan eksternal 

ini menciptakan liabilitas untuk membayar angsuran bunga dan pinjaman 

perusahaan.
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Perusahaan harus mampu menyeimbangkan kinerja likuiditas dan profitabilitas. 

Profitabilitas tinggi tetapi ada likuiditas, terutama kas yang rendah, dapat mengganggu 

operasi perusahaan. Contohnya tidak membayar liabilitas keuangan seperti biaya bunga 

atau cicilan pinjaman. Dalam hal ini maka perusahaan dapat menganalisis Laporan Arus 

Kas.

Perusahaan dengan aset jauh melebihi utang akan tetap bangkrut karena tidak bisa 

menghasilkan cukup uang untuk membayar liabilitas lancarnya. Investor memperhatikan 

arus kas kecil karena fokus pada kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah kas besar menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

dapat mengelola kas secara efektif karena kas dapat digunakan untuk memanfaatkan 

diskon buat pembelian bahan baku atau melaksanakan kegiatan investasi. Analisis 

sebuah Laporan Arus Kas memperlihatkan kemampuan mengelola kas perusahaan.

Menyiapkan laporan tentang sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan cara 

meringkas penerimaan dan entri jurnal kas keluar. Cara ini memakan waktu lama karena 

setiap transaksi tunai harus diklasifikasikan menurut sumber masing-masing dan tujuan 

serta metode penggunaannya. Ini hanya dapat dilakukan melalui analisis internal dengan 

izin akses untuk melengkapi data dan masih murni. Untuk analis eksternal, menyiapkan 

laporan sumber dan penggunaan kas dapat melalui analisis perubahan dalam laporan 

keuangan dengan membandingkan antara dua periode atau pada akhir periode, dan 

informasi lain yang mendukung perubahan ini. 

Saat menganalisis perubahan yang telah terjadi, seseorang harus mewaspadai 

kemungkinan perubahan atau transaksi tidak mempengaruhi kas (transaksi non tunai). 

Berikut transaksi yang tidak mempengaruhi kas:

a. Adanya pengakuan penyusutan, amortisasi dan penipisan aset tetap, aset tidak 

berwujud dan aset terbengkalai. Biaya penyusutan adalah biaya yang tidak 

memerlukan pengeluaran tunai;

b. Adanya pengakuan dengan atau tidak membentuk cadangan kerugian piutang untuk 

mengonfirmasi kerugian piutang, dan menghapus piutang karena piutang yang 

bersangkutan tidak dapat diperoleh kembali;

c. Nilai buku aset yang dimiliki dihapuskan atau dikurangi, dan penggunaan aset tetap 

dihentikan;

d. Adanya dividen saham (dividen dalam bentuk saham);

e. Tunjangan atau pembatasan penggunaan laba; dan 

f. Revaluasi aset tetap yang dimiliki perusahaan.

2. Komponen Arus Kas

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 2, informasi dalam Laporan Arus Kas 

dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

 Arus kas dari aktivitas operasi mengacu pada arus kas dari aktivitas penghasil 

pendapatan utama dan aktivitas non investasi serta pendanaan lainnya. Arus kas 

dari aktivitas operasi merupakan bagian dari Laporan Arus Kas, yang melaporkan 

transaksi kas yang termasuk dalam penentuan laba bersih. Arus kas yang dihasilkan 

oleh aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah aktivitas 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, mempertahankan kapasitas operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber dana eksternal. Informasi 

tentang elemen tertentu dari arus kas historis dan informasi lainnya bermanfaat 

untuk memperkirakan arus kas operasi di masa depan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

 Arus kas dari aktivitas investasi mengacu pada arus kas dari perolehan dan 

pelepasan aset jangka panjang dan setara non kas lainnya. Arus kas dari aktivitas 

tersebut merupakan bagian dari Laporan Arus Kas yang melaporkan pendapatan 

kas dari penjualan investasi, aset tidak likuid dan aset tidak lancar lainnya, serta dari 

kas yang dibayar untuk akuisisi investasi, aset tidak likuid, dan aset tidak lancar 

lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi perlu diungkapkan secara terpisah, karena 

arus kas ini mencerminkan pendapatan dan pengeluaran kas yang terkait dengan 

sumber daya yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

 Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas dari aktivitas yang menyebabkan 

perubahan jumlah dan komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan menjadi bagian dari Laporan Arus Kas di mana transaksi yang 

dilaporkan melibatkan penerimaan kas dari penerbitan ekuitas dan surat utang, 

pembayaran dividen, pembelian kembali surat berharga ekuitas dan penarikan surat 

utang. Pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas pendanaan diperlukan untuk 

membantu memprediksi kebutuhan arus kas masa depan oleh pemasok modal 

perusahaan.

3. Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas

a. Fungsi Laporan Arus Kas 

1). Memprediksi income periode berikutnya berdasarkan informasi periode 

sekarang;

2). Dasar pengambilan keputusan manajer keuangan atau direktur perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan; 

3). Menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan liabilitas; 

4). Mengetahui laba bersih dan menentukan ukuran keberhasilan suatu 

perusahaan. 
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Perusahaan harus mampu menyeimbangkan kinerja likuiditas dan profitabilitas. 

Profitabilitas tinggi tetapi ada likuiditas, terutama kas yang rendah, dapat mengganggu 

operasi perusahaan. Contohnya tidak membayar liabilitas keuangan seperti biaya bunga 

atau cicilan pinjaman. Dalam hal ini maka perusahaan dapat menganalisis Laporan Arus 

Kas.

Perusahaan dengan aset jauh melebihi utang akan tetap bangkrut karena tidak bisa 

menghasilkan cukup uang untuk membayar liabilitas lancarnya. Investor memperhatikan 

arus kas kecil karena fokus pada kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah kas besar menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

dapat mengelola kas secara efektif karena kas dapat digunakan untuk memanfaatkan 

diskon buat pembelian bahan baku atau melaksanakan kegiatan investasi. Analisis 

sebuah Laporan Arus Kas memperlihatkan kemampuan mengelola kas perusahaan.

Menyiapkan laporan tentang sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan cara 

meringkas penerimaan dan entri jurnal kas keluar. Cara ini memakan waktu lama karena 

setiap transaksi tunai harus diklasifikasikan menurut sumber masing-masing dan tujuan 

serta metode penggunaannya. Ini hanya dapat dilakukan melalui analisis internal dengan 

izin akses untuk melengkapi data dan masih murni. Untuk analis eksternal, menyiapkan 

laporan sumber dan penggunaan kas dapat melalui analisis perubahan dalam laporan 

keuangan dengan membandingkan antara dua periode atau pada akhir periode, dan 

informasi lain yang mendukung perubahan ini. 

Saat menganalisis perubahan yang telah terjadi, seseorang harus mewaspadai 

kemungkinan perubahan atau transaksi tidak mempengaruhi kas (transaksi non tunai). 

Berikut transaksi yang tidak mempengaruhi kas:

a. Adanya pengakuan penyusutan, amortisasi dan penipisan aset tetap, aset tidak 

berwujud dan aset terbengkalai. Biaya penyusutan adalah biaya yang tidak 

memerlukan pengeluaran tunai;

b. Adanya pengakuan dengan atau tidak membentuk cadangan kerugian piutang untuk 

mengonfirmasi kerugian piutang, dan menghapus piutang karena piutang yang 

bersangkutan tidak dapat diperoleh kembali;

c. Nilai buku aset yang dimiliki dihapuskan atau dikurangi, dan penggunaan aset tetap 

dihentikan;

d. Adanya dividen saham (dividen dalam bentuk saham);

e. Tunjangan atau pembatasan penggunaan laba; dan 

f. Revaluasi aset tetap yang dimiliki perusahaan.

2. Komponen Arus Kas

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 2, informasi dalam Laporan Arus Kas 

dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

 Arus kas dari aktivitas operasi mengacu pada arus kas dari aktivitas penghasil 

pendapatan utama dan aktivitas non investasi serta pendanaan lainnya. Arus kas 

dari aktivitas operasi merupakan bagian dari Laporan Arus Kas, yang melaporkan 

transaksi kas yang termasuk dalam penentuan laba bersih. Arus kas yang dihasilkan 

oleh aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah aktivitas 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, mempertahankan kapasitas operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber dana eksternal. Informasi 

tentang elemen tertentu dari arus kas historis dan informasi lainnya bermanfaat 

untuk memperkirakan arus kas operasi di masa depan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

 Arus kas dari aktivitas investasi mengacu pada arus kas dari perolehan dan 

pelepasan aset jangka panjang dan setara non kas lainnya. Arus kas dari aktivitas 

tersebut merupakan bagian dari Laporan Arus Kas yang melaporkan pendapatan 

kas dari penjualan investasi, aset tidak likuid dan aset tidak lancar lainnya, serta dari 

kas yang dibayar untuk akuisisi investasi, aset tidak likuid, dan aset tidak lancar 

lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi perlu diungkapkan secara terpisah, karena 

arus kas ini mencerminkan pendapatan dan pengeluaran kas yang terkait dengan 

sumber daya yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

 Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas dari aktivitas yang menyebabkan 

perubahan jumlah dan komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan menjadi bagian dari Laporan Arus Kas di mana transaksi yang 

dilaporkan melibatkan penerimaan kas dari penerbitan ekuitas dan surat utang, 

pembayaran dividen, pembelian kembali surat berharga ekuitas dan penarikan surat 

utang. Pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas pendanaan diperlukan untuk 

membantu memprediksi kebutuhan arus kas masa depan oleh pemasok modal 

perusahaan.

3. Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas

a. Fungsi Laporan Arus Kas 

1). Memprediksi income periode berikutnya berdasarkan informasi periode 

sekarang;

2). Dasar pengambilan keputusan manajer keuangan atau direktur perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan; 

3). Menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan liabilitas; 

4). Mengetahui laba bersih dan menentukan ukuran keberhasilan suatu 

perusahaan. 
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b. Informasi Laporan Arus Kas perusahaan membantu investor, kreditur, dan lainnya 

menilai:

1). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan;

2). Kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen dan memenuhi 

liabilitasnya;

3). Alasan perbedaan antara laba bersih dari aktivitas operasi dan arus kas bersih; 

dan

4). Transaksi pembiayaan dan investasi tunai dan nontunai dalam jangka waktu 

tertentu.

c. Sumber dan Penggunaan Kas

 Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas 

selama periode waktu tertentu. Secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1). Sumber kas berupa laba bersih setelah pajak, yaitu selisih pendapatan dengan 

semua pengeluaran yang merupakan sumber utama kas di sebagian besar 

perusahaan. Biaya non tunai, misalnya depresiasi dan amortisasi biaya, harus 

ditambahkan ke laba bersih lagi pada laporan laba rugi saat menyiapkan 

Laporan Arus Kas. Sumber kas lainnya yang tidak terkait langsung dengan 

proses menghasilkan keuntungan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ini 

termasuk kas yang diterima setelah dikurangi taksiran aset, misalnya 

penurunan investasi operasi dan penjualan aset kekal. 

2). Penggunaan kas dalam bentuk peningkatan investasi kerja dan investasi aset.

a). Dalam keadaan normal, tingkatan penjualan mengarah pada peningkatan 

pekerjaan investasi karena perusahaan harus menambah persediaan 

untuk mendukung pertumbuhan penjualan dan berinvestasi dalam 

piutang tambahan. Menambah investasi kerja adalah aktivitas normal 

perusahaan. Peningkatan ini ditentukan oleh perubahan komposisi modal 

menggunakan neraca akhir perusahaan untuk memproses neraca awal, 

kecuali pembelian aset tetap tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. 

Namun biaya penyusutan aset tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi, 

karena biaya penyusutan termasuk kerugian.

b). Membayar angsuran utang jangka panjang membutuhkan kas

 Persyaratan pembayaran ini dapat dilihat di bagian utang jangka panjang 

yang harus dimasukkan dalam neraca. Biaya bunga dimasukkan dalam 

laporan laba rugi sebagai beban dan biaya bunga, dan pembayaran pokok 

pinjaman dianggap menggunakan kas tidak bebas (tidak menggunakan 

kas sebagaimana mestinya). Kas dalam Laporan Arus Kas sering 

diperluas artinya menjadi kas dan Setara Kas (cash and cash equivalents), 

misalnya:

i. Cash (kas);

ii. Cash Bank (kas bank);

iii. Deposito berjangka (deposito berjangka tidak terbatas); dan

iv. Obligasi dengan tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun (investasi jangka pendek).

4. Metode Laporan Arus Kas

 Pencatatan keuangan ini dapat didasarkan pada dua sumber data, yaitu Laporan 

Keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya, serta Laporan Laba Rugi dan 

Penghasilan Komprehensif Lain tahun berjalan. Penyajian juga dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung.

a. Metode Langsung

 Penggunaan metode ini mencatat arus kas dalam kolom operasi. Arus kas dari 

aktivitas operasi berasal dari penagihan piutang pelanggan dan pembayaran kepada 

pemasok karyawan dan lain-lain. Bagian ini juga melaporkan pembayaran tunai 

untuk pajak penghasilan dan bunga. Masalah dengan penggunaan metode 

langsung adalah perusahaan mungkin tidak menyimpan informasi dalam bentuk 

yang diperlukan, misalnya perusahaannya menggabungkan akuntansi aktual 

dengan penjualan tunai dan kredit sehingga mereka harus membuat aturan khusus 

untuk melacak penjualan tunai secara terpisah.

b. Metode tidak langsung. 

 Metode ini mengubah laba bersih dari sistem akrual menjadi sistem realisasi 

pembayaran. Hal ini membutuhkan analisis untuk menambahkan kembali biaya non 

kas seperti depresiasi, amortisasi, penyisihan kerugian untuk piutang, dan kerugian 

penjualan properti pabrik dan peralatan yang sebenarnya. Penggunaan metode tidak 

langsung juga menyesuaikan laba bersih dari aset lancar periode berjalan (tidak 

termasuk uang tunai) dan liabilitas lancar antara saldo, saldo awal dan akhir objek ini 

termasuk piutang, persediaan, aset dibayar di muka, utang, liabilitas dan pendapatan 

ditangguhkan.
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b. Informasi Laporan Arus Kas perusahaan membantu investor, kreditur, dan lainnya 

menilai:

1). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan;

2). Kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen dan memenuhi 

liabilitasnya;

3). Alasan perbedaan antara laba bersih dari aktivitas operasi dan arus kas bersih; 

dan

4). Transaksi pembiayaan dan investasi tunai dan nontunai dalam jangka waktu 

tertentu.

c. Sumber dan Penggunaan Kas

 Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas 

selama periode waktu tertentu. Secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1). Sumber kas berupa laba bersih setelah pajak, yaitu selisih pendapatan dengan 

semua pengeluaran yang merupakan sumber utama kas di sebagian besar 

perusahaan. Biaya non tunai, misalnya depresiasi dan amortisasi biaya, harus 

ditambahkan ke laba bersih lagi pada laporan laba rugi saat menyiapkan 

Laporan Arus Kas. Sumber kas lainnya yang tidak terkait langsung dengan 

proses menghasilkan keuntungan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ini 

termasuk kas yang diterima setelah dikurangi taksiran aset, misalnya 

penurunan investasi operasi dan penjualan aset kekal. 

2). Penggunaan kas dalam bentuk peningkatan investasi kerja dan investasi aset.

a). Dalam keadaan normal, tingkatan penjualan mengarah pada peningkatan 

pekerjaan investasi karena perusahaan harus menambah persediaan 

untuk mendukung pertumbuhan penjualan dan berinvestasi dalam 

piutang tambahan. Menambah investasi kerja adalah aktivitas normal 

perusahaan. Peningkatan ini ditentukan oleh perubahan komposisi modal 

menggunakan neraca akhir perusahaan untuk memproses neraca awal, 

kecuali pembelian aset tetap tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. 

Namun biaya penyusutan aset tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi, 

karena biaya penyusutan termasuk kerugian.

b). Membayar angsuran utang jangka panjang membutuhkan kas

 Persyaratan pembayaran ini dapat dilihat di bagian utang jangka panjang 

yang harus dimasukkan dalam neraca. Biaya bunga dimasukkan dalam 

laporan laba rugi sebagai beban dan biaya bunga, dan pembayaran pokok 

pinjaman dianggap menggunakan kas tidak bebas (tidak menggunakan 

kas sebagaimana mestinya). Kas dalam Laporan Arus Kas sering 

diperluas artinya menjadi kas dan Setara Kas (cash and cash equivalents), 

misalnya:

i. Cash (kas);

ii. Cash Bank (kas bank);

iii. Deposito berjangka (deposito berjangka tidak terbatas); dan

iv. Obligasi dengan tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun (investasi jangka pendek).

4. Metode Laporan Arus Kas

 Pencatatan keuangan ini dapat didasarkan pada dua sumber data, yaitu Laporan 

Keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya, serta Laporan Laba Rugi dan 

Penghasilan Komprehensif Lain tahun berjalan. Penyajian juga dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung.

a. Metode Langsung

 Penggunaan metode ini mencatat arus kas dalam kolom operasi. Arus kas dari 

aktivitas operasi berasal dari penagihan piutang pelanggan dan pembayaran kepada 

pemasok karyawan dan lain-lain. Bagian ini juga melaporkan pembayaran tunai 

untuk pajak penghasilan dan bunga. Masalah dengan penggunaan metode 

langsung adalah perusahaan mungkin tidak menyimpan informasi dalam bentuk 

yang diperlukan, misalnya perusahaannya menggabungkan akuntansi aktual 

dengan penjualan tunai dan kredit sehingga mereka harus membuat aturan khusus 

untuk melacak penjualan tunai secara terpisah.

b. Metode tidak langsung. 

 Metode ini mengubah laba bersih dari sistem akrual menjadi sistem realisasi 

pembayaran. Hal ini membutuhkan analisis untuk menambahkan kembali biaya non 

kas seperti depresiasi, amortisasi, penyisihan kerugian untuk piutang, dan kerugian 

penjualan properti pabrik dan peralatan yang sebenarnya. Penggunaan metode tidak 

langsung juga menyesuaikan laba bersih dari aset lancar periode berjalan (tidak 

termasuk uang tunai) dan liabilitas lancar antara saldo, saldo awal dan akhir objek ini 

termasuk piutang, persediaan, aset dibayar di muka, utang, liabilitas dan pendapatan 

ditangguhkan.
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Investasi biasanya dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan perusahaannya. 

Untuk memudahkan proses pemantauan, bisa melihatnya di Laporan Arus Kas aktivitas 

investasi. Pendapatan arus kas dari kegiatan ini biasanya berupa pendapatan dari 

penjualan tanah, bangunan, dan peralatan.

Pada saat yang sama, pengeluaran kas untuk aktivitas ini meliputi pembelian aset baik 

aset tetap, aset tidak berwujud maupun aset jangka panjang. Oleh karena itu, dari Laporan 

Arus Kas aktivitas investasi dapat diketahui apakah perusahaan telah melakukan 

investasi pada tahun tersebut dan investasi apa yang telah dilakukan. Dengan cara ini, 

anda juga dapat menilai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Bagi pihak eksternal, 

laporan ini dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab anda untuk komunikasi dan 

transparansi. Laporan ini juga dapat membantu menilai kinerja perusahaan.

Pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas pendanaan diperlukan untuk membantu 

memprediksi kebutuhan arus kas masa depan oleh pemasok modal perusahaan. Arus kas 

masuk meliputi pengeluaran surat berharga, penerbitan surat utang jangka panjang dan 

lain-lain. Sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran kepada pemegang saham, 

pembayaran atas kepemilikan saham dan obligasi, serta pembayaran atas pinjaman tidak 

termasuk bunga. 

Arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi juga merupakan indikator yang 

menentukan apakah aktivitas operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, mempertahankan kapasitas operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber dana 

eksternal. 

Semua laporan keuangan selalu mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Dengan 

menerbitkan Laporan Arus Kas teratur, maka penerbitan laporan keuangan lainnya tidak 

akan terhambat. Hal ini memperlihatkan sehat atau tidaknya manajemen keuangan 

perusahaan.

a.   Contoh Laporan Arus Kas Dengan Metode Langsung

Aktivitas Operasi

1 Pendapatan Bersih

2 Kenaikan Piutang

3 Kenaikan Utang Usaha

4 Kenaikan Utang

5 Kenaikan Utang Pajak

6 Keuntungan dari Penjualan Perlengkapan

7 Keuntungan dari Penjualan Tanah

8 Beban Amortisasi Paten

9 Beban Depresiasi Kendaraan

10 Beban Depresiasi Gedung

Kas Diterima Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Investasi

  Penjualan Perlengkapan

  Pembelian Perlengkapan

  Penjualan Tanah

  Pembelian Tanah

  Pembelian Kendaraan

  Pembelian Gedung

Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Aktivitas Pendanaan

  Pembayaran dividen

  Penerbitan Saham Biasa

Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

6,760,000

-4,500,000

300,000

200,000

644,000

-2,250,000

-2,250,000

4,000,000

4,000,000

4,096,000

 

6,500,000

-12,000

25,162,000

-1,500,000

-50,000

-100,000

 

-5,000,000

30,000,000

11,000,000

 

 

 

 

 

 

 

30,000,000

 

 

 

 25,000,000

Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)
Untuk periode yang berakhir, Desember 31, 2020

PT XXX

b.    Contoh Laporan Arus Kas Dengan Metode Tidak Langsung

a.  Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

 Kas diterima dari pelanggan

 Dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur

 Arus kas bersih dari aktivitas operasi

b. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

 Pembayaran kas untuk pembelian gedung

 Arus kas bersih dari aktivitas investasi

c.  Laporan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

 Kas diterima dari pemilik investasi

 Dikurangi penarikan kas oleh pemilik

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

20,000,000

9,000,000

 

30,000,000

 

30,000,000

5,000,000

11,000,000

 

30,000,000

 

 

 

25,000,000

Laporan Arus Kas
Periode Berakhir Pada 31 Desember 2020

PT XXX
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SOAL LATIHAN

1. Sebutkan unsur Laporan Arus Kas.

2. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan kegunaan Laporan 

Arus Kas.

3. Mengapa analisis aktivitas investasi sangat penting bagi 

entitas syariah?

4. Apa manfaat analisis aktivitas operasi dari Laporan Arus 

Kas?

5. Mengapa pemisahan aktivitas pendanaan dalam 

Laporan Arus Kas diperlukan?
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Bab ini membahas bagaimana melakukan analisis terhadap laporan perubahan ekuitas di 

dalam entitas syariah.

Setelah mempelajari bab ini para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian dari ekuitas;

2. Memahami dan menjelaskan unsur-unsur laporan perubahan ekuitas; dan

3. Menganalisis laporan perubahan ekuitas.

A.  Tujuan Pembelajaran

B.   Pengertian Ekuitas berdasarkan KDPPLK Syariah

Sebagaimana dijelaskan di dalam KDP2LK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan) Syariah, terdapat konsep mendasar tentang penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan untuk pemakai eksternal, yang menyatakan bahwa ekuitas 

adalah hak residual atas asset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana 

syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang 

saham, saldo laba, penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan 

modal.

Ekuitas adalah bagian dari hak milik perseroan, yaitu selisih antara aktiva dan pasiva yang 

ada. Ekuitas pada dasarnya berasal dari investasi pemilik dan hasil operasi perusahaan. 

Ekuitas akan berkurang, terutama ketika pemilik menarik diri dari partisipasi, bagi hasil, 

atau karena kerugian. Dari segi modal, ekuitas ini adalah residu atas hak atau aset 

perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas pada dasarnya berasal dari 

investasi dan pengelolaan bisnis pemilik. Ekuitas dapat berkurang karena adanya 

penarikan (retracement) penyertaan pemilik ekuitas yang dilakukan biasanya untuk 

mendapatkan keuntungan saat usaha memiliki nilai kenaikan yang signifikan sebagai 

akibat adanya prediksi oleh pemilik ekuitas bahwa entitas tersebut akan mengalami 

kerugian. 

Konsep Pernyataan Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Financial Accounting 

Standard Board (FASB) yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 6 

“Elements of Financial Statement” mendefinisikan ekuitas sebagai "ekuitas yang tersisa 

dalam aset perusahaan setelah dikurangi liabilitasnya”. Dari definisi ini, dapat mengatakan 

bahwa 2 (dua) karakteristik ekuitas adalah:

1.  Ekuitas sama dengan selisih dari aset dan liabilitas bisnis; dan 

2.  Modal ekuitas dapat ditambah atau dikurangi dengan perubahan kekayaan bersih, 

karena adanya penambahan atau penurunan jumlah ekuitas yang berasal dari 

sumber-sumber keuangan non-pemilik atau dengan investasi oleh pemilik atau 

pendistribusian kekayaan kepada pemilik.
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C.   Unsur Laporan Perubahan Ekuitas 

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset 

bersih atau kekayaan pada suatu periode berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang 

dianut dan harus diungkapkan dalam penyajian laporan keuangan. Dalam penyajian 

laporan perubahan ekuitas, setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

1. Total penghasilan komprehensif selama suatu periode;

2. Untuk setiap komponen ekuitas:

 a. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang 

diakui, mengacu pada PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 

Akuntansi dan Kesalahan.

 b. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah, 

mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari: 

  1) Laba Rugi;

  2) Penghasilan Komprehensif Lain; dan

  3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas diklasifikasikan atas dasar empat 

komponen penting yaitu:

1. Modal Setoran (Contributed Capital)

 Modal setoran mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya. Modal yuridis 

yang dihitung berdasarkan nilai nominal (par value) saham menunjukan aktiva neto 

yang tidak dapat didistribusikan ke pemegang saham. Kelebihan nilai di atas nilai 

nominal diakui sebagai agio saham (additional paid-in capital).

a. Modal Awal Dana Ekuitas atau Modal Yuridis (Legal Capital) 

 Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus 

ada sejumlah rupiah yang dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap 

pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai 

nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukan hak yuridis. 

Modal yuridis merupakan jumlah rupiah “minimal” yang harus disetor oleh 

investor sehingga membentuk modal yuridis.

b. Modal setoran lain atau Paid-in Capital, terdiri dari:

1). Saham preferen (preferred stock): Surat berharga yang memiliki hak untuk 

menerima dividen terlebih dahulu dan memiliki hak suara dalam setiap 

pengambilan kebijakan di dalam entitas tersebut;

2). Saham biasa (common stock): Surat berharga yang tidak memiliki hak suara 

dalam setiap pengambilan keputusan di dalam entitas tersebut; dan

3). Sumber-sumber lain: pemecahan saham, saham preferen, konversi dan lain-

lain. Misalnya untuk saham, maka akan didapatkan dari tindakan stock 

splits, mengeluarkan preferred stock dan melakukan stock conversion.

2. Pendapatan Usaha 

a. Laba Bersih Setelah Pajak

 Angka laba bersih setelah pajak bisa didapat dari hasil akhir laporan laba rugi 

perusahaan. Adapun hasil laba bersih setelah pajak didapatkan dari sejumlah 

perhitungan. Pertama, mendapatkan hasil laba bruto dari pengurangan 

penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laba bruto tersebut dikurangi 

biaya beban usaha untuk mendapatkan angka laba usaha. Selanjutnya, laba 

usaha ditambahkan dengan pendapatan lain di luar usaha, seperti pendapatan 

bunga. Hasil penjumlahan ini kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan. 

Hasil yang didapatkan disebut sebagai “laba bersih setelah pajak”.

b. Laba Ditahan (Retained Earning) 

 Laba ditahan termasuk laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya dan 

dividen. Karena laporan laba rugi merupakan bagian dari laba ditahan, maka ada 

korelasi atau keterkaitan antara laporan laba rugi dengan neraca.

3. Prive

 Prive adalah pengambilan dana yang dilakukan oleh pemilik usaha perorangan untuk 

tujuan pribadi. Prive juga merupakan hak investor. Untuk melakukan prive, harus ada 

persetujuan dari para komisaris. Prive dapat berupa aset tak tetap dan aset tetap atau 

produk dari perusahaan tersebut. Pengambilan dana ini akan mengurangi modal. 

Karena itu, prive harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa aturan yang bisa 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola prive, yaitu tidak boleh melebihi jumlah 

laba yang didapatkan, harus ada batasan, dan harus selalu dievaluasi secara rutin.

4. Penyesuaian Modal yang Belum Terealisasi (Unrealized Capital Adjustment)

 Penyesuaian modal yang belum terealisasi biasanya terjadi karena beberapa hal, 

misalkan:

 a. Kerugian portofolio yang belum terealisasi untuk surat berharga non pasar;

 b. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi; dan

 c. Dana atau modal yang disumbangkan.

D.   Analisis Laporan Perubahan Ekuitas Dana

Analisis terhadap laporan perubahan ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan ekuitas dana awal periode dan akhir periode. Perubahan 

ekuitas dana terutama dipengaruhi oleh surplus/defisit anggaran. Jika pada tahun 

anggaran bersangkutan realisasinya terjadi surplus anggaran, maka akan terjadi 

penambahan ekuitas dana. Sebaliknya jika defisit, maka akan terjadi pengurangan ekuitas 

dana.

Bila entitas syariah hendak menginformasikan perubahan ekuitas dana, maka dapat 

mengacu pada praktik akuntansi yang umum dilakukan.
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Modal yuridis merupakan jumlah rupiah “minimal” yang harus disetor oleh 

investor sehingga membentuk modal yuridis.

b. Modal setoran lain atau Paid-in Capital, terdiri dari:

1). Saham preferen (preferred stock): Surat berharga yang memiliki hak untuk 

menerima dividen terlebih dahulu dan memiliki hak suara dalam setiap 

pengambilan kebijakan di dalam entitas tersebut;

2). Saham biasa (common stock): Surat berharga yang tidak memiliki hak suara 

dalam setiap pengambilan keputusan di dalam entitas tersebut; dan

3). Sumber-sumber lain: pemecahan saham, saham preferen, konversi dan lain-

lain. Misalnya untuk saham, maka akan didapatkan dari tindakan stock 

splits, mengeluarkan preferred stock dan melakukan stock conversion.

2. Pendapatan Usaha 

a. Laba Bersih Setelah Pajak

 Angka laba bersih setelah pajak bisa didapat dari hasil akhir laporan laba rugi 

perusahaan. Adapun hasil laba bersih setelah pajak didapatkan dari sejumlah 

perhitungan. Pertama, mendapatkan hasil laba bruto dari pengurangan 

penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laba bruto tersebut dikurangi 

biaya beban usaha untuk mendapatkan angka laba usaha. Selanjutnya, laba 

usaha ditambahkan dengan pendapatan lain di luar usaha, seperti pendapatan 

bunga. Hasil penjumlahan ini kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan. 

Hasil yang didapatkan disebut sebagai “laba bersih setelah pajak”.

b. Laba Ditahan (Retained Earning) 

 Laba ditahan termasuk laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya dan 

dividen. Karena laporan laba rugi merupakan bagian dari laba ditahan, maka ada 

korelasi atau keterkaitan antara laporan laba rugi dengan neraca.

3. Prive

 Prive adalah pengambilan dana yang dilakukan oleh pemilik usaha perorangan untuk 

tujuan pribadi. Prive juga merupakan hak investor. Untuk melakukan prive, harus ada 

persetujuan dari para komisaris. Prive dapat berupa aset tak tetap dan aset tetap atau 

produk dari perusahaan tersebut. Pengambilan dana ini akan mengurangi modal. 

Karena itu, prive harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa aturan yang bisa 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola prive, yaitu tidak boleh melebihi jumlah 

laba yang didapatkan, harus ada batasan, dan harus selalu dievaluasi secara rutin.

4. Penyesuaian Modal yang Belum Terealisasi (Unrealized Capital Adjustment)

 Penyesuaian modal yang belum terealisasi biasanya terjadi karena beberapa hal, 

misalkan:

 a. Kerugian portofolio yang belum terealisasi untuk surat berharga non pasar;

 b. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi; dan

 c. Dana atau modal yang disumbangkan.

D.   Analisis Laporan Perubahan Ekuitas Dana

Analisis terhadap laporan perubahan ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan ekuitas dana awal periode dan akhir periode. Perubahan 

ekuitas dana terutama dipengaruhi oleh surplus/defisit anggaran. Jika pada tahun 

anggaran bersangkutan realisasinya terjadi surplus anggaran, maka akan terjadi 

penambahan ekuitas dana. Sebaliknya jika defisit, maka akan terjadi pengurangan ekuitas 

dana.

Bila entitas syariah hendak menginformasikan perubahan ekuitas dana, maka dapat 

mengacu pada praktik akuntansi yang umum dilakukan.
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Pembiayaan Neto  

Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran 
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Ekuitas Dana Investasi, Akhir Periode 
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Total penambahan/pengurangan dana cadangan 

Ekuitas Dana Cadangan,Akhir Periode
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xxx
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ENTITAS SYARIAH “X”
Per 31 Desember 20XX

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DANA

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan unsur-unsur pada laporan perubahan ekuitas.

2. Berdasarkan KDP2LK, sebutkan arti definitif dari ekuitas 

dan perbedaannya dengan Dana Syirkah Temporer.

3. Mengapa pengungkapan ekuitas itu diperlukan?

4. Informasi-informasi apa saja yang terdapat pada 

penyajian laporan perubahan ekuitas?

5. Apa manfaat menganalisis laporan perubahan ekuitas?

Contoh
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Bab ini membahas bagaimana melakukan analisis terhadap laporan perubahan dana 

investasi entitas syariah, khusus untuk laporan perbankan syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan unsur laporan perubahan dana investasi; dan

2. Menganalisis laporan perubahan dana investasi entitas syariah.

B.   Unsur Laporan Perubahan Dana Investasi

1. Definisi

Laporan perubahan dana investasi terikat disusun menjadi laporan guna menjalankan 

pengelolaan dana. Definisi detailnya dapat dicermati sebagai berikut: 

a. Perjanjian bisnis yang dilakukan pemodal dan pihak kelola dana dengan 

menggunakan porsi pembagian yang dihasilkan (laba maupun rugi) berdasarkan 

konvensi awal disebut Mudharabah.

b. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan cara pemilik modal menaruh 

limit pada pihak kelola dana tentang keperluan pengelolaan dana disebut Mudharabah 

Muqayyadah. Demikian model pihak kelola dana bisa dilangsungkan guna: 

1). Memisah harta pemilik modal dan keuangan lain;

2). Tidak menggunakan dana sebagai investasi terhadap kesepakatan angsuran 

penjualan, tanpa penanggung, atau tanpa agunan; dan

3). Mewajibkan pihak kelola dana untuk melaksanakan sendiri investasi dengan 

tidak menggunakan jasa orang ketiga. 

2.  Landasan Aturan

Penerapan sistematis dalam perubahan dana investasi terikat menurut PSAK 101 terkait 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Jika bank sebagai pihak penyalur dana mudharabah - termasuk agen - tidak menjadi 

penanggung risiko, maka laporan yang dibuat tidak dalam bentuk neraca melainkan 

dalam bentuk laporan perubahan dana investasi terikat. Namun apabila dana tersebut 

diterima sebelum terjadi penyaluran dana disebut sebagai wadiah.

b. Jika bank sebagai pihak penyalur dana mudharabah - termasuk agen - menjadi 

penanggung risiko, maka laporan yang dibuat dalam bentuk neraca dengan nisbah 

risiko pihak bank. 

c. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat 

berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

d. Menyediakan laporan perubahan dana investasi terikat menjadi unsur terpenting 

dalam laporan keuangan oleh entitas syariah, dengan demikian yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun laporan ini adalah:

1). Saldo awal dana investasi terikat;

2). Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit 

penyertaan pada awal periode;

3). Dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank 

syariah selama periode pelaporan;

4). Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode 

laporan;

5). Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;

6). Nisbah pembagian laba untuk bank dari keuntungan investasi terikat adalah bila 

entitas syariah menjadi pihak kelola dana ataupun upah bank bila entitas syariah 

menjadi biro investasi;

7). Beban administrasi serta overhead yang dialokasikan ke investasi terikat; 

8). Saldo akhir dana investasi terikat; dan

9). Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit 

penyertaan pada akhir periode.

C.   Analisis Perubahan Dana Investasi Entitas Syariah

1. Penjabaran

a. Investasi oleh pemodal investasi terikat. Bank berfungsi sebagai pengelola 

berlandaskan muqayyadah maupun menjadi biro. Kegunaan investasi yang 

dibatasi adalah bukan sebagai aset maupun liabilitas bank. Hal ini disebabkan 

karena bank tidak mempunyai hak untuk menjadi pengguna maupun 

mengeluarkan investasinya. Bank juga tidak mempunyai liabilitas untuk 

membatalkan maupun menjadi penanggung risiko investasi. Inilah yang disebut 

investasi terikat.

b. Pemilik menyerahkan dana seperti penerimaan dana oleh bank yang menjadi 

biro, dan disetujui agar bank menginvestasikannya sebagai manajer investasi 

atau biro. Pemilik investasi menarik dana sesuai dengan kebutuhan pemilik dana. 

c. Laba dan rugi penyertaan berikat adalah penambahan atau pengurangan bersih 

nilai penyertaan berikat sebelum dikurangi bagian keuntungan yang menjadi hak 

manajer investasi kecuali untuk peningkatan setoran atau penarikan yang 

menurun. 

d. Dengan demikian, bank menjadi biro investasi, terlepas dari hasil investasi, 

kompensasi yang diterima adalah jumlah yang disepakati. 

e. Dengan demikian, bank sebagai pengatur investasi mengadakan perjanjian 

dengan muqayyadah, dan bank memperoleh laba sama dengan rasio laba 

investasi. Jika terjadi kerugian, bank tidak akan mendapatkan ganti rugi apapun.
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Bab ini membahas bagaimana melakukan analisis terhadap laporan perubahan dana 

investasi entitas syariah, khusus untuk laporan perbankan syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan unsur laporan perubahan dana investasi; dan

2. Menganalisis laporan perubahan dana investasi entitas syariah.

B.   Unsur Laporan Perubahan Dana Investasi

1. Definisi

Laporan perubahan dana investasi terikat disusun menjadi laporan guna menjalankan 

pengelolaan dana. Definisi detailnya dapat dicermati sebagai berikut: 

a. Perjanjian bisnis yang dilakukan pemodal dan pihak kelola dana dengan 

menggunakan porsi pembagian yang dihasilkan (laba maupun rugi) berdasarkan 

konvensi awal disebut Mudharabah.

b. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan cara pemilik modal menaruh 

limit pada pihak kelola dana tentang keperluan pengelolaan dana disebut Mudharabah 

Muqayyadah. Demikian model pihak kelola dana bisa dilangsungkan guna: 

1). Memisah harta pemilik modal dan keuangan lain;

2). Tidak menggunakan dana sebagai investasi terhadap kesepakatan angsuran 

penjualan, tanpa penanggung, atau tanpa agunan; dan

3). Mewajibkan pihak kelola dana untuk melaksanakan sendiri investasi dengan 

tidak menggunakan jasa orang ketiga. 

2.  Landasan Aturan

Penerapan sistematis dalam perubahan dana investasi terikat menurut PSAK 101 terkait 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Jika bank sebagai pihak penyalur dana mudharabah - termasuk agen - tidak menjadi 

penanggung risiko, maka laporan yang dibuat tidak dalam bentuk neraca melainkan 

dalam bentuk laporan perubahan dana investasi terikat. Namun apabila dana tersebut 

diterima sebelum terjadi penyaluran dana disebut sebagai wadiah.

b. Jika bank sebagai pihak penyalur dana mudharabah - termasuk agen - menjadi 

penanggung risiko, maka laporan yang dibuat dalam bentuk neraca dengan nisbah 

risiko pihak bank. 

c. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat 

berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

d. Menyediakan laporan perubahan dana investasi terikat menjadi unsur terpenting 

dalam laporan keuangan oleh entitas syariah, dengan demikian yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun laporan ini adalah:

1). Saldo awal dana investasi terikat;

2). Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit 

penyertaan pada awal periode;

3). Dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank 

syariah selama periode pelaporan;

4). Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode 

laporan;

5). Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;

6). Nisbah pembagian laba untuk bank dari keuntungan investasi terikat adalah bila 

entitas syariah menjadi pihak kelola dana ataupun upah bank bila entitas syariah 

menjadi biro investasi;

7). Beban administrasi serta overhead yang dialokasikan ke investasi terikat; 

8). Saldo akhir dana investasi terikat; dan

9). Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit 

penyertaan pada akhir periode.

C.   Analisis Perubahan Dana Investasi Entitas Syariah

1. Penjabaran

a. Investasi oleh pemodal investasi terikat. Bank berfungsi sebagai pengelola 

berlandaskan muqayyadah maupun menjadi biro. Kegunaan investasi yang 

dibatasi adalah bukan sebagai aset maupun liabilitas bank. Hal ini disebabkan 

karena bank tidak mempunyai hak untuk menjadi pengguna maupun 

mengeluarkan investasinya. Bank juga tidak mempunyai liabilitas untuk 

membatalkan maupun menjadi penanggung risiko investasi. Inilah yang disebut 

investasi terikat.

b. Pemilik menyerahkan dana seperti penerimaan dana oleh bank yang menjadi 

biro, dan disetujui agar bank menginvestasikannya sebagai manajer investasi 

atau biro. Pemilik investasi menarik dana sesuai dengan kebutuhan pemilik dana. 

c. Laba dan rugi penyertaan berikat adalah penambahan atau pengurangan bersih 

nilai penyertaan berikat sebelum dikurangi bagian keuntungan yang menjadi hak 

manajer investasi kecuali untuk peningkatan setoran atau penarikan yang 

menurun. 

d. Dengan demikian, bank menjadi biro investasi, terlepas dari hasil investasi, 

kompensasi yang diterima adalah jumlah yang disepakati. 

e. Dengan demikian, bank sebagai pengatur investasi mengadakan perjanjian 

dengan muqayyadah, dan bank memperoleh laba sama dengan rasio laba 

investasi. Jika terjadi kerugian, bank tidak akan mendapatkan ganti rugi apapun.
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2. Cara penulisannya:

Saldo awal

Jumlah unit investasi awal periode

Nilai per unit investasi

Penerimaan dana

Penarikan dana

Kerugian rugi investasi

Biaya administrasi

Fee bank sebagai agen atau manajer investasi

Saldo investasi pada akhir periode

Jumlah unit yang transaksi akhir periode
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291,710,424

109,336,340

26,356,800

-15,805,055

-140,951,200

270,647,309

255,213,860

146,569,682

29,599,392

-16,544,134

-123,128,376

291,710,424

CATATAN  2020 (RP)  2019 (RP)

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

PT XXX
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR

CONTOH

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan unsur laporan perubahan dana investasi.

2. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan 

dana investasi terikat berdasarkan apa?

3. Apa arti investasi terikat?

4. Apa manfaat penyusunan laporan perubahan dana 

investasi?

5. Sebutkan landasan aturan yang digunakan dalam 

menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat.
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Bab ini membicarakan tentang analisis laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil di 

dalam entitas perbankan syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, para mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami unsur pendapatan dan bagi hasil dengan mengetahui produk dan 

prinsip pada laporan entitas syariah secara baik; dan

2. Mampu menganalisis rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dengan menghitung 

unsur pendapatan dan bagi hasil secara benar.

B.   Unsur Laporan Pendapatan dan Bagi Hasil

1. Pendapatan 

Pendapatan merupakan perolehan yang didapat perusahaan atas aktivitas usaha seperti 

penjualan, fee¸ bagi hasil, dividen, sewa, dan royalti. Dalam Lembaga Keuangan Syariah - 

baik perbankan maupun non perbankan - pendapatan yang diperoleh berupa bagi hasil, 

margin keuntungan dan juga ujrah (fee). 

Pendapatan margin diperoleh dari jual beli (bai’) menggunakan prinsip murabahah, bai’ 

salam maupun istishna. Ujrah diperoleh dari sewa, dengan prinsip ijarah, rahn, wakalah atau 

sharf, sedangkan bagi hasil diperoleh dari pembiayaan kerjasama dengan prinsip 

mudharabah ataupun musyarakah. Semakin besar bagi hasil maupun keuntungan yang 

didapat di dunia usahanya, maka akan semakin besar pula pendapatan dari entitas syariah 

tersebut.

1. Produk penghimpunan dana:

 a. Tabungan Wadi’ah

 b. Deposito

2. Produk pembiayaan:

 a. Jual beli (Bai’)

 b. Kerjasama mudharabah

 c. Kerjasama musyarakah

3. Produk jasa:

 a. Sewa

 b. Gadai

 c. Valuta asing

 d. Transfer kiriman uang

Wadi’ah

Mudharabah

Murabahah, Istishna, salam

Mudharabah

Musyarakah

Ijarah

Rahn

Sharf

Wakalah

Bonus

Bagi hasil

Margin

Bagi hasil

Bagi hasil

Ujrah / fee

Ujrah

Fee

Fee

Produk Entitas syariah Prinsip yang digunakan Return (imbalan)

Tabel 7.1 Pendapatan atas prinsip pada entitas syariah

2. Bagi Hasil

a. Konsep Bagi Hasil

 Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh nasabah 

dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah 
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“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...” (QS. Al-

Muzammil: 20)

 ditetapkan dengan nisbah bagi hasil. Nisbah diartikan sebagai nilai persentase yang 

disetujui dalam akad oleh kedua pihak yang bekerjasama dalam penentuan bagi hasil 

atas usahanya. Karakteristik nisbah antar bank syariah berbeda-beda, tergantung 

kebijakan masing-masing. Selain itu, persentase nisbah berbeda sesuai dengan jenis 

dana yang dihimpun oleh nasabah, termasuk jangka waktu investasi atau deposito 

berjangka nilai nisbah. Jangka waktu 1 bulan akan berbeda dengan yang 3 bulan, 6 bulan 

dan seterusnya.

 Ada 4 (empat) akad utama prinsip bagi hasil dapat digunakan, yaitu mudharabah, 

musyarakah, muzara’ah dan musaqah. Tetapi pada entitas keuangan syariah secara 

umumnya, prinsip yang digunakan adalah mudharabah dan musyarakah.

 PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai kerja sama usaha antara dua pihak, di  

mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

sebagai (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 

 Akad Mudharabah dalam fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 diartikan sebagai 

akad kerja sama suatu usaha antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan 

seluruh modal dengan pengelola (mudharib), dan keuntungan usaha dibagi di antara 

keduanya sesuai nisbah yang disepakati.

 Secara umum, mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha yang dilakukan oleh 

shahibul-maal dengan memberikan modal 100 persen kepada mudharib serta 

pembagian hasil keuntungan disesuaikan dengan nisbah yang disepakati.

 Dasar hukum mudharabah dalam ayat al-Quran:

Ada dua jenis mudharabah: 

1) Mudharabah muthlaqah adalah kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib 

dengan cakupan yang sangat luas: tanpa batasan atau spesifikasi jenis usaha, waktu, 

maupun tempat usaha. Pada entitas syariah, mudharabah muthlaqah diaplikasikan 

dalam produk pendanaan dan pembiayaan. Contoh aplikasi dalam produk pendanaan 

seperti tabungan, deposito, tabungan berjangka khusus seperti tabungan haji, tabungan 

kurban, tabungan pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan aplikasi pada produk 

pembiayaan diterapkan dalam pembiayaan modal kerja (perdagangan atau jasa).

2) Mudharabah muqayyadah yaitu akad mudharabah atas usaha yang dilakukan dengan 

batasan dan spesifikasi terhadap jenis usaha yang akan dijalankan, waktu, maupun 

daerah usahanya. Aplikasi mudharabah muqayyadah dalam entitas syariah juga 

diterapkan pada produk pendanaan dan pembiayaan. Contoh aplikasinya dalam produk 

pendanaan seperti deposito spesial berupa dana yang dititipkan nasabah untuk jenis 

usaha tertentu, sedangkan untuk pembiayaan digunakan pada investasi khusus sesuai 

dengan syarat yang diajukan oleh nasabah pendanaan mudharabah muqayyadah.

Prinsip kedua yang umum digunakan di lembaga keuangan syariah adalah musyarakah. PSAK 

106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan 

porsi kontribusi dana.

Di dalam akad musyarakah, modal atau dana dari entitas syariah dan nasabah dicampur untuk 

dijadikan suatu usaha yang disepakati dalam perjanjian. Entitas syariah bertindak sebagai 

mitra pasif sedangkan nasabah bertindak sebagai mitra aktif. Meskipun demikian, dana atau 

modal berasal dari seluruh pihak, dan risiko kerugian ditanggung bersama berdasarkan 

persentase nilai modal yang diberikan.

Dasar hukum musyarakah dalam Alquran:

“Dia (Daud) berkata, ‘Sesungguhnya, dia telah benar-benar berbuat zalim kepadamu dengan meminta 

kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara 

orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang 

yang beriman dan beramal shalih, dan sedikit sekali mereka itu.” (QS. Shaad : 24)

Prinsip bagi hasil dengan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai banyak 

manfaat, di antaranya:

1) Bank mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu saat ada kenaikan keuntungan dari 

nasabah

2) Tidak mengalami negative spread karena bank hanya mempunyai liabilitas kepada 

nasabah pendanaan dan membayar jumlah sesuai dengan pendapatan usaha bank

3) Tidak memberatkan nasabah, karena pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan 

dengan arus kas usaha nasabah, termasuk pemberian bagi hasil sesuai dengan 

keuntungan yang diperoleh dari usaha

4) Usaha yang dijalankan adalah usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan 

karena keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan riil yang  dihitung dengan cash 

basis, sehingga bank akan lebih selektif dan berhati-hati
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5) Bank tidak akan kebingungan saat krisis ekonomi karena dengan prinsip bagi hasil 

yang dijalankan di akad mudharabah dan musyarakah berbeda dengan prinsip bunga 

tetap dimana bunga harus tetap dibayarkan nasabah pada entitas dalam keadaan 

berapapun untung yang didapat.

b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

 Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu faktor langsung (direct factors) dan 

faktor tidak langsung.

Pada faktor langsung, yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil di antaranya:

1) Investment rate atau persentase aktual dana yang akan diinvestasikan (dari total 

dana yang ada). Semisal entitas syariah menentukan 10 persen dari keseluruhan 

dana yang ada untuk likuiditas perusahaan, maka investment rate-nya sebesar 90 

persen.

2) Total dana yang tersedia untuk diinvestasikan berasal dari berbagai sumber dana 

yang tersedia, dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo harian atau 

rata-rata saldo minimum bulanan. Untuk jumlah dana aktual yang digunakan 

dihasilkan dari jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan dikali dengan 

investment rate.

3) Profit and sharing ratio atau nisbah bagi hasil yang ditentukan dan disetujui pada 

awal perjanjian disesuaikan dengan besarnya dana dan waktu jatuh tempo.

Faktor kedua adalah faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil dengan 

menentukan pendapatan dan biaya mudharabah. Pihak nasabah dengan bank saling andil 

dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang dibagihasilkan berasal dari 

pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya. Namun, bila seluruh beban/biaya 

ditanggung oleh bank, maka disebut dengan revenue sharing. 

Faktor tidak langsung lainnya yang mempengaruhi bagi hasil adalah kebijakan accounting 

seperti pengakuan pendapatan dan biaya serta penyusutan. Penyusutan sendiri akan 

berpengaruh pada laba usaha dari entitas, akan tetapi bila menggunakan revenue sharing 

maka penyusutan tidak akan mempengaruhi bagi hasil.

c. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil menurut PSAK 101

Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil berdasarkan 

PSAK 101 yang merupakan suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas saldo pada 

pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang 

dibagihasilkan kepada nasabah pemilik dana dengan menggunakan dasar kas. Dasar 

akrual merupakan pengakuan pendapatan yang dilakukan saat suatu manfaat diperoleh, 

sedangkan dasar kas merupakan pengakuan pendapatan pada saat kas benar-benar 

diterima secara tunai.

Disebutkan dalam PSAK 101 bahwa pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, 

entitas syariah menyajikan: 

1) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank syariah sebagai mudharib (akrual);

2) Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib 

periode berjalan yang kas atau setara kas-nya belum diterima oleh bank, dan 

penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank syariah sebagai 

mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kas-nya diterima pada periode 

berjalan;

3) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;

4) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil; dan

5) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, baik yang 

sudah didistribusikan ke pemilik dana maupun bagi hasil yang belum didistribusikan 

ke pemilik dana.

Jika digambarkan dalam sebuah laporan maka susunannya adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG

Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:

Pendapatan margin murabahah

Pendapatan istishna

Hak bagi hasil:

        Pembiayaan mudharabah

        Pembiayaan musyarakah

Pendapatan sewa

Jumlah

PENAMBAHAN

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:

Penerimaan pelunasan piutang:

        Margin murabahah

        Istishna

        Pendapatan sewa

Penerimaan piutang bagi hasil:

        Pembiayaan mudharabah

        Pembiayaan musyarakah

Jumlah

PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana

        Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan

        Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Per 31 Desember 20XX

Entitas Syariah “Z”

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101.36
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seperti pengakuan pendapatan dan biaya serta penyusutan. Penyusutan sendiri akan 

berpengaruh pada laba usaha dari entitas, akan tetapi bila menggunakan revenue sharing 

maka penyusutan tidak akan mempengaruhi bagi hasil.

c. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil menurut PSAK 101

Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil berdasarkan 

PSAK 101 yang merupakan suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas saldo pada 

pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang 

dibagihasilkan kepada nasabah pemilik dana dengan menggunakan dasar kas. Dasar 

akrual merupakan pengakuan pendapatan yang dilakukan saat suatu manfaat diperoleh, 

sedangkan dasar kas merupakan pengakuan pendapatan pada saat kas benar-benar 

diterima secara tunai.

Disebutkan dalam PSAK 101 bahwa pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, 

entitas syariah menyajikan: 

1) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank syariah sebagai mudharib (akrual);

2) Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib 

periode berjalan yang kas atau setara kas-nya belum diterima oleh bank, dan 

penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank syariah sebagai 

mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kas-nya diterima pada periode 

berjalan;

3) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;

4) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil; dan

5) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, baik yang 

sudah didistribusikan ke pemilik dana maupun bagi hasil yang belum didistribusikan 

ke pemilik dana.

Jika digambarkan dalam sebuah laporan maka susunannya adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG

Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:

Pendapatan margin murabahah

Pendapatan istishna

Hak bagi hasil:

        Pembiayaan mudharabah

        Pembiayaan musyarakah

Pendapatan sewa

Jumlah

PENAMBAHAN

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:

Penerimaan pelunasan piutang:

        Margin murabahah

        Istishna

        Pendapatan sewa

Penerimaan piutang bagi hasil:

        Pembiayaan mudharabah

        Pembiayaan musyarakah

Jumlah

PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana

        Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan

        Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Per 31 Desember 20XX

Entitas Syariah “Z”

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101.36
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C.   Analisis Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Entitas Syariah

Bagi hasil merupakan imbalan yang diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana yang nilai 

atau besaran rupiahnya tidak dapat ditentukan di awal. Besarnya bergantung pada 

pendapatan atau laba yang dihasilkan oleh entitas sebagai mudharib. Sarana untuk melakukan 

perhitungan bagi hasil antara shahibul maal dengan mudharib disebut profit distribution.

1. Metode Perhitungan Bagi Hasil Menggunakan Profit/loss sharing

 Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan profit/loss sharing adalah bagi hasil dihitung 

dari laba atau rugi usaha. Jika menggunakan profit/loss sharing, maka kedua pihak sama-

sama menerima untung, namun jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik 

dana kecuali kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian mudharib.

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil Menggunakan Revenue Sharing

 Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan revenue sharing merupakan perhitungan bagi 

hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor dari usaha perusahaan 

sebelum dikurangi beban atau biaya. Cara menghitungnya didapat dari pendapatan bruto 

dikalikan dengan nisbah. Metode revenue sharing secara umum digunakan oleh entitas 

terhadap investasi dana dari nasabah. 

3. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

 Beberapa tahapan yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:

a. Metode perhitungan menggunakan dasar yang berasal dari pendapatan sebelum 

dikurangi dengan biaya atau beban, dengan kata lain menggunakan revenue sharing.

b. Memilah antara dana yang berasal dari investasi mudharabah atau yang lainnya.

c. Menjumlahkan seluruh dana tabungan dan deposito yang berasal dari investasi 

mudharabah.

d. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan 

didapat dari seluruh pembiayaan dari berbagai prinsip akad, termasuk di dalamnya 

akad kerja sama usaha, akad jual beli, maupun akad sewa.

e. Menjumlahkan pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa 

pada bulan laporan.

f. Mengurangkan semua investasi mudharabah sebesar persentase tertentu dari dana 

nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank (digunakan sebagai 

cadangan wajib minimum).

g. Menentukan Income Distribution (ID), pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada 

nasabah investor dan bank syariah. Income distribution berasal dari total dana 

investasi mudharabah muthlaqah dikurangi cadangan wajib minimum yang 

kemudian dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikali dengan total 

pendapatan. Dirumuskan dengan:

Investasi Mudharabah - Cadangan Primer

Rata Rata Pembiayaan
ID X   Pendapatan

h. Menghitung bagi hasil masing-masing investasi mudharabah didapat dari income 

distribution dikalikan dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian 

dikalikan dengan perbandingan total dana investasi mudharabah. Misal bagi hasil 

deposito 1 bulan, menghitungnya dengan rumus:

4. Analisis Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Entitas Syariah

Deposito 1 bulan

Investasi Mudharabah
ID  X  Nisbah deposito 1 bulan   X

Berikut merupakan contoh analisis laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil 

dari salah satu bank syariah:

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

PT BANK SYARIAH “Z”

Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai Mudharib

Pengurangan

Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima:

 Pendapatan margin murabahah dan istishna

 Hak bagi hasil pembiayaan

 Pendapatan usaha utama lainnya

3.374.864

65.405

20.474

182.632

268.511

70.759

5.478

188.249

264.486

3.370.838

(2.049.952)

1.320.886

1.268.383

52.503

1.320.886

3.120.307

70.759

5.478

188.249

264.486

66.571

1.823

124.666

193.060

3.048.881

(1.731.781)

1.317.100

1.259.204

57.896

1.317.100

28,81%

78,89%

78,43%

19,39%

38,38%

(7,57%)

273,75%

(2,98%)

1,52%

25,91%

35,86%

10,45%

9,72%

28,150%

10,45%

8,16%

(7,57%)

273,75%

(2,98%)

1,52%

6,29%

200,49%

51,00%

37,00%

10,56%

18,37%

0,29%

0,73%

(9,31%)

0,29%

Rp. Rp.
2019 2020 

% Naik / Turun

2019 2020 

Penambahan

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada 

periode berjalan:

Pendapatan margin murabahah dan istishna

 Hak bagi hasil pembiayaan

 Pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil

Bagi hasil yang menjadi hak bank

Hak pihak ketiga tas bagi hasil

Dirinci atas:

 Hak pemilik dan atas bagi hasil yang sudah didistribusikan

 Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

Jumlah

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Z. Tanggal 31 Desember 2020

Studi Kasus
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C.   Analisis Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Entitas Syariah

Bagi hasil merupakan imbalan yang diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana yang nilai 

atau besaran rupiahnya tidak dapat ditentukan di awal. Besarnya bergantung pada 

pendapatan atau laba yang dihasilkan oleh entitas sebagai mudharib. Sarana untuk melakukan 

perhitungan bagi hasil antara shahibul maal dengan mudharib disebut profit distribution.

1. Metode Perhitungan Bagi Hasil Menggunakan Profit/loss sharing

 Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan profit/loss sharing adalah bagi hasil dihitung 

dari laba atau rugi usaha. Jika menggunakan profit/loss sharing, maka kedua pihak sama-

sama menerima untung, namun jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik 

dana kecuali kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian mudharib.

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil Menggunakan Revenue Sharing

 Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan revenue sharing merupakan perhitungan bagi 

hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor dari usaha perusahaan 

sebelum dikurangi beban atau biaya. Cara menghitungnya didapat dari pendapatan bruto 

dikalikan dengan nisbah. Metode revenue sharing secara umum digunakan oleh entitas 

terhadap investasi dana dari nasabah. 

3. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

 Beberapa tahapan yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:

a. Metode perhitungan menggunakan dasar yang berasal dari pendapatan sebelum 

dikurangi dengan biaya atau beban, dengan kata lain menggunakan revenue sharing.

b. Memilah antara dana yang berasal dari investasi mudharabah atau yang lainnya.

c. Menjumlahkan seluruh dana tabungan dan deposito yang berasal dari investasi 

mudharabah.

d. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan 

didapat dari seluruh pembiayaan dari berbagai prinsip akad, termasuk di dalamnya 

akad kerja sama usaha, akad jual beli, maupun akad sewa.

e. Menjumlahkan pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa 

pada bulan laporan.

f. Mengurangkan semua investasi mudharabah sebesar persentase tertentu dari dana 

nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank (digunakan sebagai 

cadangan wajib minimum).

g. Menentukan Income Distribution (ID), pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada 

nasabah investor dan bank syariah. Income distribution berasal dari total dana 

investasi mudharabah muthlaqah dikurangi cadangan wajib minimum yang 

kemudian dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikali dengan total 

pendapatan. Dirumuskan dengan:

Investasi Mudharabah - Cadangan Primer

Rata Rata Pembiayaan
ID X   Pendapatan

h. Menghitung bagi hasil masing-masing investasi mudharabah didapat dari income 

distribution dikalikan dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian 

dikalikan dengan perbandingan total dana investasi mudharabah. Misal bagi hasil 

deposito 1 bulan, menghitungnya dengan rumus:

4. Analisis Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Entitas Syariah

Deposito 1 bulan

Investasi Mudharabah
ID  X  Nisbah deposito 1 bulan   X

Berikut merupakan contoh analisis laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil 

dari salah satu bank syariah:

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

PT BANK SYARIAH “Z”

Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai Mudharib

Pengurangan

Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima:

 Pendapatan margin murabahah dan istishna

 Hak bagi hasil pembiayaan

 Pendapatan usaha utama lainnya

3.374.864

65.405

20.474

182.632

268.511

70.759

5.478

188.249

264.486

3.370.838

(2.049.952)

1.320.886

1.268.383

52.503

1.320.886

3.120.307

70.759

5.478

188.249

264.486

66.571

1.823

124.666

193.060

3.048.881

(1.731.781)

1.317.100

1.259.204

57.896

1.317.100

28,81%

78,89%

78,43%

19,39%

38,38%

(7,57%)

273,75%

(2,98%)

1,52%

25,91%

35,86%

10,45%

9,72%

28,150%

10,45%

8,16%

(7,57%)

273,75%

(2,98%)

1,52%

6,29%

200,49%

51,00%

37,00%

10,56%

18,37%

0,29%

0,73%

(9,31%)

0,29%

Rp. Rp.
2019 2020 

% Naik / Turun

2019 2020 

Penambahan

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada 

periode berjalan:

Pendapatan margin murabahah dan istishna

 Hak bagi hasil pembiayaan

 Pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil

Bagi hasil yang menjadi hak bank

Hak pihak ketiga tas bagi hasil

Dirinci atas:

 Hak pemilik dan atas bagi hasil yang sudah didistribusikan

 Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

Jumlah

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Z. Tanggal 31 Desember 2020

Studi Kasus
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Dari data di atas, terlihat bahwa untuk menganalisis laporan rekonsiliasi 

pendapatan dan bagi hasil PT Bank Syariah “Z” menggunakan teknik analisis 

perbandingan dari tahun 2018 hingga 2020. Hasil dari pendapatan bank dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan: pada tahun 2020 ada kenaikan hingga 28,81% 

dibandingkan tahun 2019, dan sebesar 8,16% dibanding tahun 2018.

Pengurangan pendapatan tahun berjalan yang merupakan pendapatan Kas dan 

Setara Kas yang masih belum diterima oleh bank pada tahun 2020 juga mengalami 

kenaikan sebesar 38,38% dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 

1,52%. Penambahan pendapatan tahun sebelumnya, yang Kas dan Setara Kas-nya 

telah diterima pada tahun berjalan, di tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan yaitu 

1,52% dibandingkan tahun sebelumnya di 2019 sebesar 37%.

Pada tahun 2020, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil mengalami kenaikan 

sebesar 25,91% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 10,56%. Hal ini disebabkan 

karena pendapatan bank pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 

28,81%. Selisih 2,90% dari pendapatan akrual dikarenakan penyesuaian atas Kas 

yang telah dan belum diterima oleh bank.

Untuk bagi hasil yang diterima oleh bank di tahun 2020 juga mengalami kenaikan 

sebesar 35,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,37%. Sedangkan bagi 

hasil pihak ketiga hanya mengalami kenaikan sebesar 10,45% dibanding tahun 

sebelumnya hanya sebesar 0,29%. Hal ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya nisbah bagi hasil dari tabungan, deposito berjangka dan kesepakatan 

bagi hasil atas dana lain yang dikelola oleh bank syariah. Secara garis besar, jika 

dilihat dari data di atas, segi persentase kesepakatan bagi hasil atau nisbah antara 

bank dengan pihak ketiga berkisar di antara 60-65% : 40-35%.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan produk dan prinsip yang ada di entitas syariah.

2. Sebutkan unsur-unsur laporan rekonsiliasi pendapatan 

dan bagi hasil.

3. Sebutkan langkah-langkah untuk menghitung bagi hasil 

dana pihak ketiga.

4. Carilah sebuah contoh laporan rekonsiliasi pendapatan 

dan bagi hasil dari entitas syariah non bank.

5. Bagaimana cara menganalisis pendapatan yang tersedia 

untuk bagi hasil?
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sebesar 25,91% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 10,56%. Hal ini disebabkan 

karena pendapatan bank pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 

28,81%. Selisih 2,90% dari pendapatan akrual dikarenakan penyesuaian atas Kas 

yang telah dan belum diterima oleh bank.

Untuk bagi hasil yang diterima oleh bank di tahun 2020 juga mengalami kenaikan 

sebesar 35,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,37%. Sedangkan bagi 

hasil pihak ketiga hanya mengalami kenaikan sebesar 10,45% dibanding tahun 

sebelumnya hanya sebesar 0,29%. Hal ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya nisbah bagi hasil dari tabungan, deposito berjangka dan kesepakatan 

bagi hasil atas dana lain yang dikelola oleh bank syariah. Secara garis besar, jika 

dilihat dari data di atas, segi persentase kesepakatan bagi hasil atau nisbah antara 

bank dengan pihak ketiga berkisar di antara 60-65% : 40-35%.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan produk dan prinsip yang ada di entitas syariah.

2. Sebutkan unsur-unsur laporan rekonsiliasi pendapatan 

dan bagi hasil.

3. Sebutkan langkah-langkah untuk menghitung bagi hasil 

dana pihak ketiga.

4. Carilah sebuah contoh laporan rekonsiliasi pendapatan 
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Bab ini membahas analisis laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan 

penggunaan dana kebajikan pada sebuah entitas syariah, yaitu dikhususkan hanya untuk 

laporan keuangan perbankan syariah.

A.   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, para mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami sumber dan penyaluran dana zakat dengan menghitung 

perolehan dana zakat dari internal maupun eksternal serta pendistribusiannya secara 

tepat; dan

2. Mampu menganalisis sumber dan penggunaan dana kebajikan dengan menghitung 

perolehan dan pendistribusian dana kebajikan secara benar.

B.   Analisis Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

1. Sumber-Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

a. Zakat

 Secara bahasa, zakat berarti suci, membersihkan, baik dan tumbuh. Sedangkan 

secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada mereka yang 

berhak menerimanya sesuai syarat-syarat dari hukum Islam.

 Allah telah menentukan sasaran dana zakat dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60:

Artinya, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk memerdekakan hamba 

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk 

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai liabilitas dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat di atas, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima 

zakat, yaitu:

1) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai 

harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya;

2) Miskin, adalah orang yang memiliki harta atau usaha sebanyak seperdua 

kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi;

3) Amil, adalah orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan ia tidak mendapat 

upah selain zakat tersebut;

4) Mualaf, adalah orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh;

5) Hamba sahaya, adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh 

menebus dirinya;
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penggunaan dana kebajikan pada sebuah entitas syariah, yaitu dikhususkan hanya untuk 
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perolehan dan pendistribusian dana kebajikan secara benar.

B.   Analisis Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

1. Sumber-Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

a. Zakat

 Secara bahasa, zakat berarti suci, membersihkan, baik dan tumbuh. Sedangkan 

secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada mereka yang 

berhak menerimanya sesuai syarat-syarat dari hukum Islam.

 Allah telah menentukan sasaran dana zakat dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60:

Artinya, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk memerdekakan hamba 

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk 

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai liabilitas dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat di atas, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima 

zakat, yaitu:

1) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai 

harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya;

2) Miskin, adalah orang yang memiliki harta atau usaha sebanyak seperdua 

kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi;

3) Amil, adalah orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan ia tidak mendapat 

upah selain zakat tersebut;
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5) Hamba sahaya, adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh 

menebus dirinya;

65Analisis Laporan Keuangan Syariah

Analisis
Laporan

Keuangan
Syariah



6) Gharim atau orang yang berutang untuk kepentingan hidupnya;

7) Sabilillah, adalah orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah; dan

8) Ibnu Sabil atau musafir, adalah orang yang mengadakan perjalanan untuk 

kebaikan.

b. Perbankan Syariah sebagai Pengelola Zakat

 Pada hakikatnya, tujuan dibentuknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah untuk 

mengembangkan unsur dalam pengelolaan zakat. Salah satu sasaran zakat yang 

dapat menambah pendapatan zakat adalah nasabah lembaga-lembaga keuangan. 

Hal ini mendorong pemerintah turut serta dalam menjaring dana zakat yang 

bersumber dari para nasabah lembaga keuangan syariah seperti perbankan. Dengan 

demikian, pemerintah menginstruksikan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dapat 

bekerjasama dengan perbankan syariah.

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

bahwa bank syariah selain menjadi lembaga atau perusahaan yang bersifat 

komersial - dalam hal ini sebagai penghimpun dan penyalur dana dengan tujuan 

memperoleh keuntungan - juga bertindak sebagai lembaga sosial (bait al-maal) yang 

menghimpun dana seperti zakat, infak, sedekah, hibah, maupun dana sosial lainnya 

untuk kemudian disalurkan. Dalam menyalurkan dana sosial tersebut, bank syariah 

mewakilkannya kepada organisasi pengelolaan zakat yang diperuntukkan sebagai 

pengelola zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat.

 Perluasan fungsi bank syariah sebagai baitul maal memiliki peran yang strategis serta 

bisa menjadi substitusi dalam mengelola dana zakat yang tepat guna, modern dan 

lebih rapi.

c. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan 

sumber dan penyaluran dana zakat entitas pengelola zakat selama suatu jangka 

waktu tertentu. Bank melampirkan laporan sumber dan penyaluran dana zakat 

sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan dana zakat berasal 

dari wajib zakat (muzakki) yang terdiri dari:

1) Zakat dari dalam entitas syariah, yaitu sumber dana zakat yang berasal dari 

pemilik bank, diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak periode satu tahun; 

dan

2) Zakat yang berasal dari luar entitas syariah, yaitu dana zakat eksternal yang 

terdiri dari kerelaan dan perintah nasabah atas dana yang disetorkan atau 

dipotong dari rekeningnya, dan zakat masyarakat bukan nasabah bank yang 

disetor melalui bank.

Adapun ketentuan dan syarat-syarat zakat perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin;

2) Bidang usaha yang dijalankan adalah halal;

3) Aset perusahaan bisa dinilai;

4) Aset perusahaan yang berkembang; dan

5) Mempunyai minimal kekayaan perusahaan (nisab) sebesar 20 dinar atau setara dengan 

85 gram emas murni.

Standar perhitungan untuk zakat perusahaan mendapatkan perhatian lebih dari lembaga-

lembaga Islam internasional seperti AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institution). AAOIFI merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan 

dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1) Net Asset (Metode Aktiva Bersih)

 Objek zakat pada metode aktiva bersih terdiri atas:

 -  Kas dan Setara Kas

 -  Piutang bersih

 -  Aktiva yang diperdagangkan

 -  Pembiayaan mudharabah

 -  Pembiayaan musyarakah

 -  Pembiayaan salam

 -  Istishna

Menghitung nilai zakat yang wajib ditunaikan oleh perusahaan = [(Kas maupun Setara Kas + 

piutang bersih + aktiva yang diperdagangkan + pembiayaan mudharabah + pembiayaan 

musyarakah + pembiayaan salam + istishna) – (utang lancar + modal investasi tak terbatas + 

penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + endowment + penyertaan lembaga sosial 

dan lembaga nonprofit)] x 2.575%  
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Memahami dana zakat yang berasal dari wajib zakat dari dalam entitas syariah sama halnya 

dengan dana zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Zakat perusahaan diharapkan dapat 

menjadi langkah awal pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dengan 

pengelolaan zakat yang tepat dan benar. Landasan hukum zakat perusahaan merujuk pada 

hadis dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar telah menulis surat yang berisikan liabilitas zakat  

yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Surat tersebut berisikan pendapat 

tentang zakat: “Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan 

sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah 

digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (kongsi), maka keduanya harus diperlakukan 

secara sama.” (Hadis Riwayat Imam Bukhari). Hadis tersebut berkaitan dengan kongsi hewan 

ternak, tetapi para ulama menganalogikan (qiyas) untuk pengaplikasian dalam perkongsian 

atau kerja sama.
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Berikut contoh cara menghitung dengan pendekatan metode aktiva bersih, merujuk 

pada Laporan Keuangan PT Entitas Syariah “X” 31 Desember 2020:

Per 31 Desember 2020

PT Entitas Syariah X
Laporan posisi keuangan 

Kas dan setara kas

Piutang Usaha

Pembiayaan

Persediaan 

Aset yang diperdagangkan 

Jumlah aset lancar

Aset tetap

Akumulasi penyusutan

Aset lainnya

 Jumlah Aset

Liabilitas

Utang lancar

Utang pajak

Jumlah liabilitas

Jumlah ekuitas

450.000.000,00

375.000.000,00

80.000.000,00

115.000.000,00

660.000.000,00

1.680.000.000,00

500.000.000,00

(30.000.000,00)

75.000.000,00

2.225.000.000,00

340.000.000,00

20.000.000,00

360.000.000,00

1.410.000.000,00

Zakat   =

=

= 

(450.000.000,00 + 375.000.000,00 + 80.000.000 + 115.000.000 + 

660.000.000) – (340.000.000,00 + 20.000.000,00) x  2,575 %

 (1.680.000.000,00 – 360.000.000,00) x 2,575%

33.990.000,00

2) Net Invested Fund (Metode Dana Investasi Bersih)

 Objek zakat pada metode dana investasi bersih:

 -  Modal disetor.

 -  Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva :

 -  Laba ditahan;

 -  Laba bersih yang belum dibagikan;

 -  Aktiva tetap bersih;

 -  Investasi yang tidak diperdagangkan; dan

 -  Kerugian yang terjadi selama satu periode.

Menghitung nilai zakat yang wajib ditunaikan = [(modal disetor atau tambahan modal + 

cadangan + cadangan yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka 

panjang) – (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)] x 2,575%

Metode lain dalam menghitung zakat perusahaan menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab 

hukum zakat tahun 1999 adalah zakat perusahaan disamakan dengan zakat untuk harta 

perdagangan atau perniagaan. Harta perniagaan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk 

memperoleh kekayaan. Perdagangan yang sudah mencapai nisab selama satu tahun, maka 

wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan. Sedangkan untuk aktiva 

tetap tersebut menghasilkan keuntungan, maka zakat atas aktiva tetapnya sebesar 10% dari 

hasil bersih setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan. Jika hasil bersih sulit untuk ditentukan, 

maka zakat dikenakan atas seluruh hasil dengan besaran 5%.

Zakat = (Modal + Laba Bersih) x 2,5% + (keuntungan Aktiva Bersih x 10%)

Perhitungan zakat menurut BAZIS DKI adalah dari aktiva lancar sesuai dengan neraca 

tahunan yaitu uang yang terdapat dalam bank, surat berharga dan persediaan, dikurangi 

liabilitas yang harus dibayar dengan ketentuan nisab 98 gram emas murni yang besaran 

zakatnya adalah 2,5%. Pada perhitungan ini, aktiva tetap dan utang jangka panjang tidak 

diperhitungkan.

Studi Kasus Studi Kasus

Contoh perhitungan dengan metode dana investasi bersih jika diketahui laporan 

pendapatan dan laba rugi PT Entitas Syariah “X” 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Zakat   =

=

= 

(1.410.000.000,00 + 229.700.000,00) – (500.000.000,00) x 2,575 %

(1.639.700.000,00 – 500.000.000,00) x 2,575%

29.347.275,00

Periode 31 Desember 2020

PT Entitas Syariah X
Laporan pendapatan dan laba rugi 

Pendapatan

Jumlah pendpatan pengelolaan dana oleh bank (mudharib)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Hak bagi hasil milik bank

Pendapatan lainnya

Jumlah Pendapatan

Jumlah Beban Usaha

Laba (rugi) bruto

Jumlah pendapatan (beban) non usaha

Laba (rugi) sebelum pajak

Beban pajak

Laba neto

345.200.000,00

(30.000.000,00)

315.000.000,00

102.000.000,00

417.000.000,00

(177.000.000,00)

240.200.000,00

50.000.000,00

290.200.000,00

(60.500.000,00)

229.700.000,00
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Berikut contoh laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebuah entitas syariah 

periode 2019 dan 2020:

Studi Kasus

Contoh perhitungan zakat menurut BAZIS DKI (lihat Laporan Keuangan pada tabel 8.1):

Zakat = (1.680.000.000,00 – 340.000.000,00 ) x 2,5%

= 1.340.000.000 x 2,5%

= 33.500.000,00

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia mempunyai cara perhitungan sendiri untuk 

mengeluarkan zakat perusahaannya. Zakat yang dihitung adalah 2,5% dari laba perseroan 

sesudah pajak. Laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku.

Zakat = Laba setelah pajak x 2,5%

Contoh perhitungan zakatnya sebagai berikut (lihat contoh laporan pendapatan dan laba 

rugi pada tabel 8.2):

Zakat = 229.700.000 x 2,5% = 5.742.500

Analisis  Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

CONTOH 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

Entitas Syariah “Z”
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Sumber Dana Zakat

Zakat dari internal bank syariah
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Sumber Dana Zakat pada Akhir Tahun

5.594

243
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(5.657)
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1.207
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(5,35%)
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Rp Rp Rp 2020 2019
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Dari data di atas, untuk menganalisis laporan sumber dan penyaluran dana zakat PT 

Bank Syariah “Z” menggunakan teknik analisis perbandingan dari tahun 2018 

hingga 2020. Bisa dilihat, sumber dana zakat internal Bank Syariah “Z” di tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 20,38% dibandingkan tahun 2019 yang mengalami 

penurunan sebesar 0,06% dari tahun 2018. Sebaliknya, sumber dana zakat dari 

eksternal bank mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2019 yang 

hanya 3,70%, di tahun 2020 menjadi 44,64%. Secara keseluruhan, sumber dana 

zakat mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 18,86%  dari tahun 2019, dan di 

tahun 2019 ada peningkatan dari total sumber dana zakat sebesar 0,03% dibanding 

tahun 2018.

Karena adanya penurunan sumber dana zakat, dana yang disalurkan kepada 

lembaga OPZ juga mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 15,24%  dibanding 

tahun 2019, yang turun 5,35% dari tahun 2018.
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C.   Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

1.

a. Sumber Dana Kebajikan

 Pada PSAK 101, sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, 

hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 

pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal.

1). Infak

 Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan, membelanjakan 

harta. Infak berarti penggunaan harta untuk suatu kebutuhan. Hukum infak 

secara khusus adalah wajib, artinya infak yang wajib dikeluarkan seorang 

suami kepada keluarganya. Secara umum, hukum infak adalah sunnah, yaitu 

mengeluarkan uang di jalan Allah.

2). Sedekah

 Sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum berbentuk materi maupun 

non materi. Sedekah cakupannya lebih luas, sebagaimana hadits riwayat 

Tirmidzi:

 “Senyummu di hadapan saudaramu adalah (bernilai) sedekah bagimu.” (HR. 

Tirmidzi)

3). Hasil pengelolaan wakaf

 Hasil dari pengelolaan wakaf tunai atau wakaf istismari, yaitu wakaf produktif 

yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan jasa 

sesuai dengan hukum syar’i lalu kemudian hasilnya diwakafkan sesuai dengan 

keinginan pewakaf.

4). Pengembalian dana kebajikan produktif

 Dana kebajikan yang dipinjamkan sebagai modal usaha. Apabila diterima 

pengembalian dari nasabah pengelola, maka diakui sebagai sumber dana 

kebajikan.

5). Sumbangan/hibah

 Sumbangan atau hibah merupakan pemberian sukarela yang diperuntukkan 

untuk kepentingan sosial.

6). Denda

 Denda atau istilah lainnya adalah ta’zir secara umum merupakan sanksi atas 

kesengajaan penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran, yang bertujuan 

untuk mendidik nasabah agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran kewajiban.

7). Penerimaan non halal

 Penerimaan non halal maksudnya adalah penerimaan yang tidak halal bagi entitas 

pelapor yang berasal dari transaksi antara entitas syariah dengan pihak lain yang 

tidak sesuai dengan skema syariah, seperti keperluan lalu lintas keuangan bank 

syariah yang mendapatkan bunga. Bunga ini tidak boleh ditambahkan di pendapatan 

entitas syariah, dan hanya ditambahkan pada dana kebajikan. Meski dinamakan dana 

non halal namun halal bagi pihak yang menerima penggunaannya dalam dana 

kebajikan.

Penggunaan Dana Kebajikan

Dana kebajikan/qardhul hasan di dalam Alquran disebut pada surah al-Baqarah ayat 245:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan 

(pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezeki). Kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

Penggunaan dana kebajikan pada entitas syariah digunakan sebagai:

a. Dana kebajikan produktif, seperti modal usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah), yaitu menyalurkan dana untuk pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha 

kecil dan menengah. Ada ketentuan bahwa tidak terdapat kewajiban untuk 

mengembalikan dana. Namun, apabila nasabah UMKM dapat mengembalikan modal 

pokok usaha tersebut, maka hasil pengembalian modal pokok usaha dari UMKM ini 

masuk kembali ke dalam sumber dana kebajikan produktif.

b. Qardhul hasan (pinjaman yang baik), yaitu kontribusi sosial entitas syariah kepada 

masyarakat, semisal sumbangan, amal, bantuan bencana atau CSR, dibagikan kepada 

orang yang membutuhkan. Hal ini selaras dengan maksud ayat di atas, memberi 

pinjaman yang baik kepada Allah adalah dengan cara menginfakkan harta di jalan-Nya.

c. Penggunaan lainnya, seperti biaya rumah sakit atau biaya pendidikan, pembangunan 

sarana fasilitas umum (pembangunan jembatan, perbaikan jalan dan lain-lain) yang 

belum ada dalam jenis penggunaan sebelumnya.
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Laporan keuangan entitas syariah mempunyai komponen laporan keuangan lebih 

banyak dan lebih detail dibandingkan dengan laporan keuangan entitas konvensional. 

PSAK Syariah paragraf Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah (KDPPLKS) menyebutkan ada dua komponen laporan keuangan yang 

mencerminkan kegiatan sosial, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, 

serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Dana kebajikan adalah dana sosial selain zakat yang dititipkan nasabah kepada entitas 

keuangan syariah. Istilah dana kebajikan sama dengan qardhul hasan (dalam PSAK 

59).

2.
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3.

CONTOH

Berikut ini merupakan contoh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai 

PSAK 101.

Periode 2019 dan 2020

PT Bank Syariah Z
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan  

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101.37

Sumber Dana Kebajikan

Sumbangan/Hibah

Pendapatan non-halal

Denda

Infak dan Shadaqah

penggunaan Dana Kebajikan

Sumbangan

Surplus

Dana Kebajikan pada Awal Tahun

Dana Kebajikan pada Akhir Tahun

435

3.875

146

-

4.456

(3.871)

585

1.931

2.516

(79,51%)

57,19%

20,00%

-

(56,12%)

(48,67%)

(96,45%)

96,07%

1,74%

(56,63%)

179,18%

(35,96%)

-

70,14%

49,69%

1.672,73%

1,74%

30,30%

1.003

1.388

228

-

2.619

(2.586)

33

1.898

1.931

4.895

883

190

-

5.968

(5.038)

930

968

1.898

Rp Rp Rp 2020 2019

2020 2019 2018 % Naik/ (Turun)

Untuk menganalisis laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan PT Bank Syariah “Z”, 

digunakan teknik analisis perbandingan dari tahun 2018 hingga 2020. Diketahui total 

sumber dana kebajikan berasal dari sumbangan, pendapatan non halal dan denda 

mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 70,14% dibandingkan tahun sebelumnya, 

dan tahun 2019 mengalami penurunan 56,12% dari total sumber dana kebajikan dari pada 

tahun 2018.

Dikarenakan total sumber dana kebajikan naik, penggunaan dana kebajikan juga naik 

sebesar 49,69% dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 penggunaan dana kebajikan 

mengalami penurunan sebesar 48,67% dibanding tahun 2018, seiring dengan sumber 

dana kebajikan yang juga menurun.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan sumber perolehan dana zakat di entitas syariah.

2. Bagaimana cara menghitung sumber zakat pada entitas 

syariah?

3. Jelaskan sumber dan penggunaan dana kebajikan di 

entitas syariah.

4. Mengapa pendapatan non halal dimasukkan dalam 

laporan sumber dana kebajikan?

5. Bagaimana cara menganalisis laporan sumber 

penggunaan zakat dan dana kebajikan di entitas syariah?
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Bab ini membahas metode analisis laporan keuangan dan financial distress suatu entitas 

syariah.

A.   Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan metode analisis Common Size;

2. Menganalisis laporan keuangan menggunakan metode Common Size;

3. Memahami dan menjelaskan jenis analisis rasio keuangan;

4. Menerapkan analisis rasio keuangan;

5. Menganalisis laporan keuangan entitas syariah menggunakan metode DuPont;

6. Memahami dan menjelaskan metode komparatif dan analisis trend; dan

7. Memahami dan menjelaskan manfaat analisis financial distress laporan keuangan 

entitas syariah.

B.   Metode Analisis Laporan Keuangan

Setiap pihak yang berkepentingan dalam pencapaian kinerja atas suatu perusahaan 

memerlukan alat untuk menganalisis agar pencapaian tersebut dapat diinterpretasi 

dengan lebih cepat dan lebih mudah.  Pencapaian atas kinerja perusahaan disajikan 

dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain serta Laporan Arus kas (accounting data Laporan Posisi Keuangan 

tersebut umumnya disebut juga dengan istilah laporan keuangan atau financial 

statement).  Melalui analisis keuangan (financial analysis) pada financial statement 

tersebut akan dapat diketahui apakah pencapaian perusahaan cukup memuaskan atau 

tidak. 

Di dalam menganalisis laporan keuangan baik untuk entitas syariah maupun yang bukan 

tergolong entitas syariah, dikenal ada 3 (tiga) metode yang umum, yaitu:

1. Metode Common Size

 Metode analisis Common Size atau biasa disebut juga dengan istilah metode analisis 

vertikal sering digunakan oleh para manajer keuangan untuk menganalisis laporan 

keuangan, menggunakan cara persentase tertentu dari suatu nilai dasar patokan 

dalam suatu periode tertentu. Analisis ini membantu untuk memahami pengaruh 

setiap item atau unit analisis pada laporan keuangan dan kontribusi masing-masing 

unit analisis tersebut terhadap hasil ataupun gambaran analisis. Daripada 

menggunakan hasil angka absolut, hasil analisis ini akan terlihat lebih fair ketika 

mencoba membandingkan analisis laporan keuangan entitas yang satu dengan 

entitas lainnya.
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Studi Kasus

Misal ada 2 entitas yang masing-masing memiliki Penghasilan (Revenue) yaitu 

entitas A sebesar Rp100.000.000.000 dan entitas B sebesar Rp50.000.000.000. 

Laba Bersih (Net Profit) dari entitas A sebesar Rp30.000.000.000 dan entitas B juga 

Rp25.000.000.000. Maka dengan hanya melihat angka absolut atas kedua kondisi 

entitas di atas dapat disimpulkan bahwa entitas A merupakan perusahaan yang 

lebih baik. Namun, ketika menggunakan metode Common Size yaitu dengan 

menghitung antara Laba Bersih entitas A dibagi dengan Penghasilan entitas A 

dikalikan dengan seratus persen, dan dilakukan hal yang sama juga dengan entitas 

B, maka nilai perbandingan entitas A memiliki persentase net profit dibagi 

penghasilan sebesar 30% (diperoleh dari Rp30.000.000.000 : Rp100.000.000.000), 

sedangkan entitas B sebesar 50% (diperoleh dari Rp25.000.000.000 : 

Rp50.000.000.000). Dalam situasi seperti itu, akan lebih mudah menyimpulkan 

bahwa entitas B lebih efisien atau lebih profitable dibandingkan dengan entitas A.

Metode Common Size dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang 

meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas. Pada Neraca, angka 

dasar yang digunakan sebagai pembagi adalah nilai Total Aset, sedangkan pada 

Laporan Laba Rugi angka dasar yang digunakan secara umum adalah Total 

Pendapatan (Revenues). Sementara untuk Laporan Arus Kas, angka dasar yang 

dapat dipergunakan adalah nilai  Arus Kas dari Operasi, Nilai Arus Kas dari Investasi, 

ataupun Nilai Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Metode Common Size dalam analisis laporan keuangan dapat dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut:

2. Jenis-Jenis Common Size Analysis

 Analisis Common Size memiliki 2 jenis, yaitu Analisis Vertikal dan Analisis Horizontal. 

Analisis Vertikal merupakan analisis atas nilai item tertentu dibandingkan dengan nilai 

dasar tertentu sebagai faktor pembagi atas suatu periode laporan keuangan yang sama. 

Sebagai contoh, dapat dilakukan perhitungan terhadap perbandingan antara nilai aset 

tetap dengan total aset pada tahun buku yang sama.

 Di sisi lain, Analisis Horizontal adalah metode yang membandingkan suatu item analisis 

pada suatu periode laporan keuangan tertentu, dibandingkan dengan suatu item analisis 

yang sama pada suatu periode laporan keuangan yang berurutan. Misalnya 

membandingkan posisi Kas dan Bank pada tahun 2020 dengan posisi Kas dan Bank pada 

tahun 2021. Dalam metode analisis ini maka yang menjadi nilai dasar sebagai pembagi 

adalah angka item pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa 

metode horizontal tetap lebih sederhana jika dibandingkan dengan metode rasio 

keuangan yang mendetail ataupun analisis trend.

3. Aplikasi Metode Common Size pada Neraca

 Sebagaimana dijelaskan di atas, nilai dasar yang paling umum pada metode Common 

Size khususnya dalam analisis neraca adalah total aset, yang secara persamaan 

akuntansi juga berasal dari nilai penjumlahan total hutang dan total ekuitas (modal). 

Aplikasi metode ini pada analisis Neraca sering menyorot pada posisi struktur 

permodalan yaitu perbandingan antara total hutang dengan total aset, ataupun total 

utang dengan total ekuitas. Hasil perbandingan di antara item total hutang dengan total 

aset atau antara total hutang dengan total ekuitas akan memperlihatkan mana entitas 

yang lebih konservatif maupun entitas yang lebih berisiko. Biasanya para analis ataupun 

investor membandingkan hasil analisisnya dengan entitas pesaing, sehingga mereka 

dapat dengan mudah menyimpulkan mana perusahaan yang agresif berinvestasi, mana 

perusahaan yang akan cenderung membagikan dividen, ataupun perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress).

 Demikian juga halnya, perbandingan antara item-item yang lain seperti Kas dan Bank 

dengan Aset Lancar, ataupun Aset Lancar dibagi dengan Total Aset, yang juga termasuk 

bagian dari aplikasi metode Common Size pada Laporan Keuangan.

4. Aplikasi Metode Common Size pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif 

Lain

 Aplikasi yang umum pada metode Common Size di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain adalah menjadikan item total pendapatan ataupun total nilai 

penjualan sebagai item dasar pembagi, sehingga jika item penyebutnya adalah nilai 

pendapatan bersih maka ditemukan nilai yang sering disebut dengan Net Profit Margin. 

Aplikasi lainnya juga dapat dilakukan dengan membandingkan gross margin maupun 

operating margin. Metode ini pada aplikasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain juga bisa lebih bermakna ketika seseorang ingin melihat item lain 

untuk memfokuskan pada sudut analisis tertentu. Misalnya analisis atas sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan bisnis online, maka fokus analisis 

kinerja perusahaan di masa mendatang dapat dilakukan pengukuran dengan cara 

membandingkan antara jumlah dana pemasaran dan dana research & development 

dengan total Nilai Penjualannya.

Nilai item tertentu sebagai pembilang

Nilai dasar tertentu sebagai pembagi
Persentasi dari nilai dasar (pembagi)   = x   100
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5. Aplikasi Common Size pada Laporan Arus kas

 Sebagaimana aplikasi metode Common Size pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain, maka di dalam menganalisis Laporan Arus Kas dapat juga digunakan 

nilai dasar item total nilai penjualan selain dari nilai Arus Kas dari aktivitas operasi, 

investasi maupun keuangan. Penggunaan total Nilai Penjualan sebagai nilai pembagi 

akan memunculkan antara lain nilai pengeluaran modal (capital expenditures) sebagai 

persentase dari nilai total pendapatan. Demikian juga halnya pengukuran atas arus kas 

dari aktivitas keuangan ataupun arus kas dari aktivitas operasional terhadap persentase 

dari nilai total penjualan akan memberikan pemahaman yang lebih tajam dalam analisis 

laporan keuangan.

6. Manfaat Metode Common Size

 Metode ini memungkinkan para pengguna laporan keuangan – para investor maupun 

pengguna lain laporan tersebut - lebih cepat dan lebih mudah memahami dengan cara 

melihat item analisis dari nilai persentase angka dasar, baik yang bersifat vertikal (satu 

periode), maupun yang bersifat horizontal (multi-periode). Dalam konteks aplikasi metode 

Common Size pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain maka akan 

diperoleh gambaran yang sama ketika melakukan analisis dengan Metode Rasio.

 Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat terbesar aplikasi 

metode Common Size adalah kecepatan dalam mengidentifikasi adanya perubahan 

besar ataupun drastis atas item-item yang menjadi fokus penilaian. Dengan demikian, 

para pengguna seperti para investor dapat mengambil keputusan yang cepat.

C.   Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan memiliki nilai yang sangat strategis dan nyata. Bagi para investor dan 

manajer investasi, laporan keuangan dapat dijadikan sumber informasi untuk 

memprediksi gambaran keuntungan dan prospek usaha suatu entitas di masa yang akan 

datang, termasuk gambaran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dividen. 

Begitu juga bagi para manajer yang berada di internal perusahaan, Laporan Keuangan 

sangat berguna untuk mengantisipasi kondisi mendatang, sehingga dapat dijadikan titik 

pijak rencana aksi yang akan mempengaruhi kejadian-kejadian di masa mendatang. 

Analisis Rasio Keuangan merupakan langkah awal dari bagian analisis Laporan 

Keuangan. Rasio Keuangan diperoleh dengan membagi satu item analisis dengan item 

analisis lainnya. Analisis rasio memang dirancang untuk menggambarkan nilai hubungan 

antara item analisis. Ketika ditemukan suatu data pada laporan keuangan misalnya 

tentang liabilitas perusahaan A = Rp100.000.000.000 dengan biaya modal pinjaman 

(nisbah) sebesar 10% pertahun atau = Rp10.000.000.000, dan data liabilitas perusahaan B 

=  Rp200.000.000.000 dengan biaya modal pinjaman (nisbah) = 13% per tahun = 

Rp26.000.000.000, mana di antara kedua perusahaan tersebut yang terbaik? Maka 

jawabannya adalah dengan mengukur beban liabilitas dan kemampuan perusahaan untuk 

membayarnya. Pengukuran Beban Liabilitas dapat dilakukan dengan membandingkannya 

terhadap Total Aset sebagai nilai item pembagi. Selain dari itu juga dengan melihat 

perbandingan antara biaya modal pinjaman dengan pendapatan yang tersedia untuk 

membayar biaya modal pinjaman tersebut.

Perusahaan A, seperti dibahas di atas, mempunyai total aset sebesar 

Rp225.000.000.000 dan total pendapatannya adalah Rp150.000.000.000, 

sementara perusahaan B memiliki total aset Rp400.000.000.000 dengan total 

pendapatannya adalah Rp250.000.000.000, maka akan memperoleh nilai 

perbandingan sebagai berikut:

Perusahaan A:

- Total liabilitas: total aset  = Rp100.000.000.000 : Rp225.000.000.000 = 0,444

- Biaya modal:pendapatan = Rp10.000.000.000 : Rp150.000.000.00 = 0,0667

Perusahaan B:

- Total liabilitas:total aset = Rp200.000.000.000 : Rp400.000.000.000 = 0,5

- Biaya modal:pendapatan = Rp26.000.000.000 : Rp250.000.000.000 = 0,104

Secara umum terdapat 4 jenis rasio keuangan yang dikenal secara luas di dalam analisis 

laporan keuangan yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Manajemen Aset, Rasio Solvabilitas, Rasio 

Profitabilitas dan Rasio Valuasi Pasar (Market Valuation Ratio). Berikut penjelasan mengenai 

rasio-rasio keuangan tersebut:

1.  Rasio Likuiditas

Aset yang likuid artinya aset yang dengan mudah untuk dikonversi menjadi uang. Semakin 

mudah aset dikonversi menjadi uang, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

melakukan pembayaran atas liabilitasnya. Perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas 

segera atau utang lancar disebut dengan Rasio Likuiditas. Ada beberapa rasio likuiditas yang 

bahas yaitu Rasio Lancar (Current Ratio) dan Quick Ratio atau dikenal juga dengan istilah Acid 

Test Ratio dan Rasio Kas (Cash Ratio).

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

 Rasio Lancar memiliki rumus sebagai berikut: 

Studi Kasus

Aktiva Lancar (current assets)

Utang Lancar (current liabilities)
Rasio Lancar (Current Ratio)   = 
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antara item analisis. Ketika ditemukan suatu data pada laporan keuangan misalnya 

tentang liabilitas perusahaan A = Rp100.000.000.000 dengan biaya modal pinjaman 

(nisbah) sebesar 10% pertahun atau = Rp10.000.000.000, dan data liabilitas perusahaan B 

=  Rp200.000.000.000 dengan biaya modal pinjaman (nisbah) = 13% per tahun = 
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Secara umum terdapat 4 jenis rasio keuangan yang dikenal secara luas di dalam analisis 

laporan keuangan yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Manajemen Aset, Rasio Solvabilitas, Rasio 
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melakukan pembayaran atas liabilitasnya. Perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas 

segera atau utang lancar disebut dengan Rasio Likuiditas. Ada beberapa rasio likuiditas yang 

bahas yaitu Rasio Lancar (Current Ratio) dan Quick Ratio atau dikenal juga dengan istilah Acid 

Test Ratio dan Rasio Kas (Cash Ratio).

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

 Rasio Lancar memiliki rumus sebagai berikut: 

Studi Kasus

Aktiva Lancar (current assets)

Utang Lancar (current liabilities)
Rasio Lancar (Current Ratio)   = 
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Studi Kasus

 Item analisis yang menjadi faktor pembilang adalah Aset Lancar, yaitu kelompok aset 

yang  terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Murabahah, Piutang lainnya yakni Salam, 

Istishna, Ijarah, Qardh, Sewa, Pembiayaan yang dapat berbentuk Mudharabah dan 

Musyarakah, serta Persediaan  yang dapat berbentuk Murabahah, Salam, Istishna yang 

telah selesai. Sementara item analisis yang menjadi faktor pembagi adalah Liabilitas 

jangka pendek yang umumnya terdiri dari Kewajiban segera atau Giro Wadiah pada 

entitas keuangan Syariah, Akad Mudharabah yang belum dibagi, Simpanan/Titipan, 

Liabilitas berbentuk Murabahah, Salam, ataupun Istishna, Penerimaan di Muka, Utang 

Pajak, dan Liabilitas yang harus segera dibayarkan. 

Perusahaan A memiliki posisi Aset Lancar sebesar Rp1.000.000.000, 

sedangkan ni la i  L iabi l i tas jangka pendeknya mencapai  angka 

Rp4.000.000.000, maka Rasio Lancar dari perusahaan tersebut adalah:

Angka 0,25 bermakna bahwa kemampuan membayar kewajiban dengan 

lancar (liquid) hanya  0,25. Berarti entitas yang demikian tersebut tidak likuid 

(illiquid) karena rasio lancar (current ratio) yang dimiliki perusahaan A tersebut 

nilainya di bawah 1,0 kali yaitu pada angka 0,25.  Dengan demikian 

kemampuannya dalam melunasi liabilitas jangka pendek akan sangat 

diragukan. Secara sekilas, perusahaan tersebut dapat disimpulkan sedang 

mengalami persoalan likuiditas keuangan. Untuk melihat suatu perusahaan 

memiliki posisi likuiditas terbaik, maka para analis keuangan membandingkan 

rasio keuangan suatu perusahaan pada kelompok jenis yang sama atau angka 

rata-rata industri. Jika angka rata-rata likuiditas suatu industri = 3,0 kali, 

sedangkan perusahaan yang Anda kelola memiliki likuiditas 1,0 kali, maka 

tentu dapat disimpulkan bahwa likuiditas perusahaan tempat Anda bekerja 

tidak memiliki nilai rasio likuiditas terbaik. Di dalam posisi seperti ini, seorang 

analis keuangan harus berpikir apa yang menyebabkan terjadi kesenjangan 

rasio diantara perusahaan-perusahaan yang ada dalam satu kelompok 

industri yang sama.

b. Quick Ratio (Acid Test Ratio)

 Quick Ratio bermakna rasio cepat, yaitu dihitung dengan mengeluarkan item Persediaan 

di dalam kelompok Aset Lancar (Current Aset). Maka formula Quick Ratio adalah sebagai 

berikut:

Perusahaan memiliki Aktiva Lancar Rp10.000.000.0000 dan Nilai Persediaan 

sebesar Rp4.000.000.000 dan Utang Lancar Rp6.000.000.000, maka Quick Ratio 

dihitung sebagai berikut:

Pada entitas non syariah, Nilai Persediaan dikeluarkan dari perhitungan rasio ini oleh karena 

Persedian dipandang sebagai barang yang kurang likuid atau lebih sulit untuk dimonetisasi 

daripada item-item lainnya pada aset lancar. Pada entitas syariah, pandangan ini masih bisa 

diadopsi, karena setiap perubahan bentuk dari uang menjadi barang tetap memiliki risiko 

likuiditas. Namun demikian, perlu dicatat bahwapersediaan pada entitas syariah lebih bersifat 

Just In Time (JIT) karena berbasis pada pesanan ataupun perhitungan cermat yang tidak 

spekulatif, sehingga risiko Persediaan pada entitas syariah jauh lebih rendah.  Elemen pada 

Persediaan entitas syariah sebagaimana dikemukakan di atas dapat berupa Persediaan 

Murabahah, Salam, Istishna yang telah selesai. Untuk entitas keuangan syariah, yang juga 

termasuk persediaan adalah dana yang diserahkan sebagai modal entitas keuangan dalam 

bentuk Mudharabah dan Musyarakah.

Jika nilai Quick Ratio memiliki score minimal sama dengan atau lebih dari 1,0x maka entitas 

syariah dapat dinyatakan mampu membayar kewajiban cepatnya dengan baik. Pada  nilai 

Quick Ratio contoh di atas maka hasil penghitungannya  sama dengan 1,0x. Ini menunjukkan 

gambaran perusahaan yang tergolong memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi 

liabilitasnya yang segera. Tetapi tidak sedikit perusahaan yang memiliki Quick Ratio di bawah 

1,0x. Kondisi tersebut sangat umum ditemukan pada saat resesi ekonomi. Entitas syariah 

merupakan entitas etis, yaitu perusahaan harus memikirkan liabilitas dan melaksanakan 

pelunasan kewajiban atas liabilitas tepat waktu. Upaya-upaya untuk melaksanakan liabilitas 

tepat waktu guna memenuhi janji merupakan salah satu ciri entitas syariah.

      Rp. 1.000.000.000

Rp 4.000.000.000
Rasio Lancar A   = = 0,25 kali

Aktiva Lancar – Persediaan 

Aktiva Lancar – Persediaan 
Quick Ratio    = =…….  X

Studi Kasus

Rp 10.000.000.000  -  Rp 4.000.000.000

Rp 6.000.000.000
=  1.0 X

c. Cash Ratio (Rasio Kas)

 Rasio ini merupakan bentuk pengukuran kemampuan item Kas dan Setara Kas dalam 

memenuhi kewajiban terhadap liabilitas jangka pendek. Hal ini berarti seluruh elemen 

yang bersifat piutang dan persediaan dikeluarkan. Kas dan Setara Kas pada entitas 
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Studi Kasus
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Liabilitas berbentuk Murabahah, Salam, ataupun Istishna, Penerimaan di Muka, Utang 

Pajak, dan Liabilitas yang harus segera dibayarkan. 

Perusahaan A memiliki posisi Aset Lancar sebesar Rp1.000.000.000, 

sedangkan ni la i  L iabi l i tas jangka pendeknya mencapai  angka 

Rp4.000.000.000, maka Rasio Lancar dari perusahaan tersebut adalah:

Angka 0,25 bermakna bahwa kemampuan membayar kewajiban dengan 

lancar (liquid) hanya  0,25. Berarti entitas yang demikian tersebut tidak likuid 

(illiquid) karena rasio lancar (current ratio) yang dimiliki perusahaan A tersebut 

nilainya di bawah 1,0 kali yaitu pada angka 0,25.  Dengan demikian 

kemampuannya dalam melunasi liabilitas jangka pendek akan sangat 
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rasio keuangan suatu perusahaan pada kelompok jenis yang sama atau angka 

rata-rata industri. Jika angka rata-rata likuiditas suatu industri = 3,0 kali, 

sedangkan perusahaan yang Anda kelola memiliki likuiditas 1,0 kali, maka 

tentu dapat disimpulkan bahwa likuiditas perusahaan tempat Anda bekerja 

tidak memiliki nilai rasio likuiditas terbaik. Di dalam posisi seperti ini, seorang 

analis keuangan harus berpikir apa yang menyebabkan terjadi kesenjangan 

rasio diantara perusahaan-perusahaan yang ada dalam satu kelompok 

industri yang sama.

b. Quick Ratio (Acid Test Ratio)

 Quick Ratio bermakna rasio cepat, yaitu dihitung dengan mengeluarkan item Persediaan 

di dalam kelompok Aset Lancar (Current Aset). Maka formula Quick Ratio adalah sebagai 

berikut:

Perusahaan memiliki Aktiva Lancar Rp10.000.000.0000 dan Nilai Persediaan 

sebesar Rp4.000.000.000 dan Utang Lancar Rp6.000.000.000, maka Quick Ratio 

dihitung sebagai berikut:

Pada entitas non syariah, Nilai Persediaan dikeluarkan dari perhitungan rasio ini oleh karena 

Persedian dipandang sebagai barang yang kurang likuid atau lebih sulit untuk dimonetisasi 

daripada item-item lainnya pada aset lancar. Pada entitas syariah, pandangan ini masih bisa 

diadopsi, karena setiap perubahan bentuk dari uang menjadi barang tetap memiliki risiko 

likuiditas. Namun demikian, perlu dicatat bahwapersediaan pada entitas syariah lebih bersifat 

Just In Time (JIT) karena berbasis pada pesanan ataupun perhitungan cermat yang tidak 

spekulatif, sehingga risiko Persediaan pada entitas syariah jauh lebih rendah.  Elemen pada 

Persediaan entitas syariah sebagaimana dikemukakan di atas dapat berupa Persediaan 

Murabahah, Salam, Istishna yang telah selesai. Untuk entitas keuangan syariah, yang juga 

termasuk persediaan adalah dana yang diserahkan sebagai modal entitas keuangan dalam 

bentuk Mudharabah dan Musyarakah.

Jika nilai Quick Ratio memiliki score minimal sama dengan atau lebih dari 1,0x maka entitas 

syariah dapat dinyatakan mampu membayar kewajiban cepatnya dengan baik. Pada  nilai 

Quick Ratio contoh di atas maka hasil penghitungannya  sama dengan 1,0x. Ini menunjukkan 

gambaran perusahaan yang tergolong memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi 

liabilitasnya yang segera. Tetapi tidak sedikit perusahaan yang memiliki Quick Ratio di bawah 

1,0x. Kondisi tersebut sangat umum ditemukan pada saat resesi ekonomi. Entitas syariah 

merupakan entitas etis, yaitu perusahaan harus memikirkan liabilitas dan melaksanakan 

pelunasan kewajiban atas liabilitas tepat waktu. Upaya-upaya untuk melaksanakan liabilitas 

tepat waktu guna memenuhi janji merupakan salah satu ciri entitas syariah.

      Rp. 1.000.000.000

Rp 4.000.000.000
Rasio Lancar A   = = 0,25 kali

Aktiva Lancar – Persediaan 

Aktiva Lancar – Persediaan 
Quick Ratio    = =…….  X

Studi Kasus

Rp 10.000.000.000  -  Rp 4.000.000.000

Rp 6.000.000.000
=  1.0 X

c. Cash Ratio (Rasio Kas)

 Rasio ini merupakan bentuk pengukuran kemampuan item Kas dan Setara Kas dalam 

memenuhi kewajiban terhadap liabilitas jangka pendek. Hal ini berarti seluruh elemen 

yang bersifat piutang dan persediaan dikeluarkan. Kas dan Setara Kas pada entitas 
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Kas, Giro Wadiah, Deposito, Tabungan Mudharabah,
Penempatan pada instrumen Bank Sentral, Kas lainnya

Liabilitas jangka pendek
      Cash Ratio    = =   ….  X

 Kas, Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, 

 Penempatan pada instrumen bank sentral, kas lainnya.

 Score yang diperoleh untuk nilai Cash Ratio akan selalu lebih rendah daripada score untuk 

Current Ratio  dan Quick Ratio. Hal ini karena pada Rasio Kas, faktor pembilang hanyalah 

aset lancar yang berbentuk Kas dan Setara Kas saja.

2. Rasio Manajemen Aset

Rasio ini mengukur keefektifan penggunaan aset perusahaan. Rasio manajemen aset akan 

menggambarkan apakah Aset perusahaan yang tertuang di dalam neraca cukup memiliki 

landasan pemikiran rasional, apakah terlalu besar, atau bahkan terlalu kecil nilainya jika 

dihubungkan dengan Total Pendapatan perusahaan ataupun penjualan. Beberapa 

perusahaan harus meminjam untuk memperoleh aset. Dalam kondisi seperti ini, jika 

perusahaan memiliki aset yang terlalu besar dengan cara pinjaman, akan berakibat beban 

biaya pinjaman meningkat pula yang kemudian akan menekan laba. Sebaliknya jika aset 

perusahaan terlalu kecil maka dapat berakibat perusahaan tidak mampu menyelesaikan 

pesanan-pesanan pelanggan sehingga perusahaan dapat kehilangan penjualan. Terdapat 

beberapa ukuran rasio manajemen aset yaitu Rasio Perputaran Persediaan, Rasio Hari 

Outstanding Penjualan, Rasio Perputaran Aset Tetap, dan Rasio Perputaran Total Aset.

a. Rasio Perputaran Persediaan

 Rasio ini dirumuskan sebagai Total Penjualan dibagi dengan Total Persediaan

Perusahaan A memiliki Total Penjualan setahun Rp100.000.000.000 dan posisi nilai 

Persediaan Rp20.000.000.000 dalam setahun, maka Rasio Perputaran Persediaan 

adalah:

Rp100.000.000.000

Rp20.000.000.000
=  X= 

= 5 kali dalam setahun.

Pemaknaannya adalah bahwa Perusahaan A di atas melakukan perputaran 

persediaan ataupun restocking 5 kali dalam setahun untuk memperoleh Nilai 

Penjualannya. Jika perputaran persediaan rata-rata industri sejenis sebanyak, 

misalnya, 8 kali maka perputaran persediaan Perusahaan A tersebut terlalu lamban, 

artinya jumlah Persediaan yang mengendap terlalu banyak. Indikasi kecilnya nilai 

rasio ini dapat memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan bahwa 

perusahaan seperti itu sedang menuju kehancuran.

Terdapat 2 hal yang menjadi pertimbangan dan perhatian dalam menghitung  Rasio 

Perputaran Persediaan:

1) Nilai Penjualan dinyatakan dalam ukuran nilai pasar, sedangkan Nilai Persediaan 

dinyatakan sebagai nilai at cost. Sehingga dapat berakibat Nilai Perputaran Persediaan 

overstate. Oleh karena ini, akan lebih tepat digunakan rumus dengan faktor pembilang 

Biaya Pokok Penjualan (cost of goods sold) menggantikan total Nilai Penjualan, sebab 

nilai Biaya Pokok Penjualan juga menggunakan nilai at cost.

 syariah terdiri dari Kas, Penempatan berupa Giro Wadiah, maupun tabungan mudharabah 

pada bank syariah, dan penempatan pada bank sentral (dalam hal ini Bank Indonesia) dan 

instrumen kas syariah lainnya seperti reksadana syariah pasar uang. Formula rasio ini 

adalah:

Aset Lancar – Piutang - Persediaan 

Liabilitas jangka pendek
      Cash Ratio    = =   ….  X

Total Penjualan

Total Persediaan
Rasio Perputaran Persediaan   =  =   ….  X

Studi Kasus

CONTOH

 Perusahaan A memiliki nilai Penjualan Rp100.000.000.000 dengan Profit Margin 30%, 

maka Biaya Pokok Penjualan = Rp70.000.000.000 (70% dari nilai penjualan). Biaya Pokok 

Penjualan berasal dari Biaya Bahan Baku, Biaya Pabrikasi, dan Biaya Tenaga Kerja, yang 

memang keseluruhan klasifikasi biaya ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan (at cost). 

2) Penjualan setiap perusahaan tidak terjadi sekaligus dalam satu waktu tetapi terjadi pada 

seluruh hari dalam setahun, sedangkan nilai persediaan terjadi dalam suatu waktu 

tertentu. Oleh sebab itu, maka para analis lebih baik menggunakan angka rata-rata 

persediaan sebagai faktor pembagi dalam rasio ini.

b. Rasio Hari Outstanding Penjualan 

 Rasio ini disebut juga dengan istilah rata-rata periode waktu penagihan, karena memang 

rasio ini digunakan untuk menilai kualitas piutang perusahaan. Rumus rasio ini adalah 

sebagai berikut:
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Kas, Giro Wadiah, Deposito, Tabungan Mudharabah,
Penempatan pada instrumen Bank Sentral, Kas lainnya

Liabilitas jangka pendek
      Cash Ratio    = =   ….  X

 Kas, Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, 

 Penempatan pada instrumen bank sentral, kas lainnya.

 Score yang diperoleh untuk nilai Cash Ratio akan selalu lebih rendah daripada score untuk 

Current Ratio  dan Quick Ratio. Hal ini karena pada Rasio Kas, faktor pembilang hanyalah 

aset lancar yang berbentuk Kas dan Setara Kas saja.

2. Rasio Manajemen Aset

Rasio ini mengukur keefektifan penggunaan aset perusahaan. Rasio manajemen aset akan 

menggambarkan apakah Aset perusahaan yang tertuang di dalam neraca cukup memiliki 

landasan pemikiran rasional, apakah terlalu besar, atau bahkan terlalu kecil nilainya jika 

dihubungkan dengan Total Pendapatan perusahaan ataupun penjualan. Beberapa 

perusahaan harus meminjam untuk memperoleh aset. Dalam kondisi seperti ini, jika 

perusahaan memiliki aset yang terlalu besar dengan cara pinjaman, akan berakibat beban 

biaya pinjaman meningkat pula yang kemudian akan menekan laba. Sebaliknya jika aset 

perusahaan terlalu kecil maka dapat berakibat perusahaan tidak mampu menyelesaikan 

pesanan-pesanan pelanggan sehingga perusahaan dapat kehilangan penjualan. Terdapat 

beberapa ukuran rasio manajemen aset yaitu Rasio Perputaran Persediaan, Rasio Hari 

Outstanding Penjualan, Rasio Perputaran Aset Tetap, dan Rasio Perputaran Total Aset.

a. Rasio Perputaran Persediaan

 Rasio ini dirumuskan sebagai Total Penjualan dibagi dengan Total Persediaan

Perusahaan A memiliki Total Penjualan setahun Rp100.000.000.000 dan posisi nilai 

Persediaan Rp20.000.000.000 dalam setahun, maka Rasio Perputaran Persediaan 

adalah:

Rp100.000.000.000

Rp20.000.000.000
=  X= 

= 5 kali dalam setahun.

Pemaknaannya adalah bahwa Perusahaan A di atas melakukan perputaran 

persediaan ataupun restocking 5 kali dalam setahun untuk memperoleh Nilai 

Penjualannya. Jika perputaran persediaan rata-rata industri sejenis sebanyak, 

misalnya, 8 kali maka perputaran persediaan Perusahaan A tersebut terlalu lamban, 

artinya jumlah Persediaan yang mengendap terlalu banyak. Indikasi kecilnya nilai 

rasio ini dapat memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan bahwa 

perusahaan seperti itu sedang menuju kehancuran.

Terdapat 2 hal yang menjadi pertimbangan dan perhatian dalam menghitung  Rasio 

Perputaran Persediaan:

1) Nilai Penjualan dinyatakan dalam ukuran nilai pasar, sedangkan Nilai Persediaan 

dinyatakan sebagai nilai at cost. Sehingga dapat berakibat Nilai Perputaran Persediaan 

overstate. Oleh karena ini, akan lebih tepat digunakan rumus dengan faktor pembilang 

Biaya Pokok Penjualan (cost of goods sold) menggantikan total Nilai Penjualan, sebab 

nilai Biaya Pokok Penjualan juga menggunakan nilai at cost.

 syariah terdiri dari Kas, Penempatan berupa Giro Wadiah, maupun tabungan mudharabah 

pada bank syariah, dan penempatan pada bank sentral (dalam hal ini Bank Indonesia) dan 

instrumen kas syariah lainnya seperti reksadana syariah pasar uang. Formula rasio ini 

adalah:

Aset Lancar – Piutang - Persediaan 

Liabilitas jangka pendek
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Total Persediaan
Rasio Perputaran Persediaan   =  =   ….  X

Studi Kasus

CONTOH

 Perusahaan A memiliki nilai Penjualan Rp100.000.000.000 dengan Profit Margin 30%, 

maka Biaya Pokok Penjualan = Rp70.000.000.000 (70% dari nilai penjualan). Biaya Pokok 

Penjualan berasal dari Biaya Bahan Baku, Biaya Pabrikasi, dan Biaya Tenaga Kerja, yang 

memang keseluruhan klasifikasi biaya ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan (at cost). 

2) Penjualan setiap perusahaan tidak terjadi sekaligus dalam satu waktu tetapi terjadi pada 

seluruh hari dalam setahun, sedangkan nilai persediaan terjadi dalam suatu waktu 

tertentu. Oleh sebab itu, maka para analis lebih baik menggunakan angka rata-rata 

persediaan sebagai faktor pembagi dalam rasio ini.

b. Rasio Hari Outstanding Penjualan 

 Rasio ini disebut juga dengan istilah rata-rata periode waktu penagihan, karena memang 

rasio ini digunakan untuk menilai kualitas piutang perusahaan. Rumus rasio ini adalah 

sebagai berikut:
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Persoalan akan terjadi pada interpretasi dari hasil perhitungan atas rasio perputaran Aset 

Tetap: interpretasi yang understated ataupun overstated. Hal ini dikarenakan pencatatan 

akuntansi atas Aset Tetap tersebut berdasarkan historical cost. Persoalan tersebut akan 

tampak jelas muncul ketika membandingkan 2 buah perusahaan pada industri yang sama. 

Perusahaan yang baru dengan Aset Tetap yang baru pula, harga pembelian yang relatif baru, 

dan umumnya harga pembelian aset untuk perusahaan baru tetap lebih mahal, akan kelihatan 

kurang efisien dalam penggunaan Aset Tetapnya dibandingkan dengan perusahaan lama 

yang telah membeli Aset Tetap dengan lebih murah serta telah dikurangi biaya penyusutan, 

sehingga catatan Nilai Aset Tetapnya pada Neraca terlihat lebih kecil dan lebih efisien.

 Jika perusahaan memiliki nilai piutang = Rp80.000.000.000 dan penjualan sebesar 

Rp100.000.000, maka akan diperoleh hasil Rasio Hari Outstanding Penjualan sebagai 

berikut:

 Rasio ini bermakna lamanya waktu bagi perusahaan untuk menunggu penerimaan uang 

tunai dari penjualan barang dagangannya. Jika rata-rata industri memiliki rasio hari 

Outstanding Penjualan sebanyak 30 hari, maka posisi jumlah hari yang lama 

menunjukkan adanya permasalahan serius pada model penjualan perusahaan hingga 

sebagai sinyal posisi produk-produk perusahaan yang kalah bersaing. Sebaliknya jika ada 

perusahaan yang memiliki rasio ini jauh lebih rendah dari rata-rata industri, maka 

perusahaan yang demikian dapat dikatakan sebagai perusahaan pemenang.

c. Rasio Perputaran Aktiva Tetap

 Rasio Perputaran Aktiva Tetap mencerminkan keefektifan penggunaan Aktiva Tetap 

perusahaan untuk menghasilkan nilai Penjualan. Oleh karena itu rasio ini memiliki rumus:

CONTOH

Rp 80.000.000.000

Rp 100.000.000.000/360 
Rasio Hari Outstanding Penjualan = =  288 hari

Nilai Penjualan

Aktiva Tetap
Rasio Perputaran Aktiva Tetap   = =  …….X

Nilai Piutang Usaha

Rata-rata Penjualan per Hari
Rasio Hari Outstanding Penjualan =   

Nilai Piutang 

Penjualan Setahun/360
=

Studi Kasus

Perusahaan A memiliki Aktiva Tetap senilai Rp200.000.000.000, dengan nilai 

Penjualan sebesar Rp100.000.000.000, maka hasilnya adalah:

Rp 100.000.000.000

Rp 200.000.000.000
Rasio Perputaran Aktiva Tetap   = =  0,5 X

Score 0,5x di atas merujuk pada makna bahwa setiap Rp2 Aset Tetap 

menghasilkan Rp1 Nilai Penjualan. Semakin besar nilai (score) rasio ini, maka 

akan semakin efisien penggunaan Aset Tetap perusahaan.         

Perusahaan B adalah pesaing perusahaan A di atas. Perusahaan A yang memiliki 

nilai Penjualan sebesar Rp100.000.000.000, dan misalnya sudah berdiri 5 tahun 

lebih dahulu. Perusahaan A membeli Aset Tetap dengan harga Rp400.000.000.000 

(historical cost), dan telah mengalami penyusutan Rp200.000.000.000, sehingga 

tercatat Aset Tetap pada Neraca perusahaan A yang tersisa sebesar 

Rp200.000.000.000. Hasil rasio perputaran Aset Tetap perusahaan A = 0,5x. 

Sementara Perusahaan B membeli Aset Tetap dengan harga sekarang sebesar 

Rp500.000.000.000 dan belum ada penyusutan Aset Tetapnya. Nilai Penjualannya 

mencapai Rp200.000.000.000, sehingga rasio perputaran Aktiva Tetapnya menjadi 

Rp200.000.000.000 : Rp500.000.000.000 = 0,4x.

Studi Kasus

Dari kedua gambaran perusahaan di atas, terlihat perusahaan A lebih efisien. 

Padahal ini hanya dikarenakan Aset Tetapnya sudah lama, yang umumnya 

kemampuan produktivitasnya akan mengalami penurunan.

Persoalan ini merupakan tantangan pada aplikasi akuntansi, yang dalam kasus 

demikian ini akan lebih baik menggunakan nilai sekarang atas Aset Tetap daripada 

menggunakan nilai historis. Jika Neraca dapat dicatat dengan menggunakan nilai 

sekarang, maka dapat dilakukan perbandingan terhadap nilai atas Aset Tetap di 

antara perusahaan sejenis secara setara.

Studi Kasus
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d. Rasio Perputaran Aset

 Rasio ini mengukur perbandingan antara total penjualan dengan total aset, dengan rumus 

sebagai berikut:

 Jika Rasio Perputaran Aset suatu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata Rasio 

Perputaran Aset pada industri yang sama ternyata nilai rasionya berada di bawah nilai 

rata-rata, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu 

menghasilkan volume bisnis yang sama dengan pesaingnya, atau sebagai indikasi 

perusahaan tersebut kalah dalam persaingan usaha.

3.  Rasio Solvabilitas atau Rasio Pengelolaan Utang

Perusahaan atau entitas syariah dicirikan dengan adanya pembatasan dalam menggunakan 

sumber pembiayaan utang yang memiliki konsekuensi beban bunga. Dengan kata lain, entitas 

syariah memiliki financial leverage yang dibatasi karena di dalamnya ada unsur risiko bisnis 

yang meningkat. Meskipun demikian, financial leverage atau pembiayaan dengan cara 

berhutang memiliki sejumlah manfaat: (a) dengan pembiayaan utang maka para pemegang 

saham dapat mempertahankan proporsi dan kontrolnya tanpa mengeluarkan dana sendiri (b) 

Para pemegang saham berbagi risiko dengan para Kreditur, (c) Pengembalian keuntungan 

terungkit (ter-leverage) yang disebabkan karena proporsi penghasilan para pemegang saham 

meningkat tanpa harus mengeluarkan dana untuk investasi, dan (d) Pembiayaan utang 

mendapat perlindungan perpajakan karena beban bunga sebagai faktor pengurang atas utang 

pajak.

Beberapa ukuran solvabilitas adalah sebagai berikut:

a. Rasio Total Hutang Berbanding Total Aset

 Rasio ini diukur dengan membandingkan Total Utang baik Utang Lancar maupun Utang   

Jangka Panjang (Syirkah Temporer) dengan Total Aset sebagaimana rumus berikut:

Total utang pada entitas Syariah terdiri dari utang jangka pendek berupa Kewajiban 

segera, Giro Wadiah, Akad Mudharabah yang belum dibagi, Simpanan/Titipan, utang 

berbentuk Murabahah, Salam, ataupun Istishna, Penerimaan di Muka, Utang Pajak, dan 

juga Liabilitas jangka Panjang berupa Syirkah Temporer.

Nilai Penjualan

Total Aset (Aktiva)
Rasio Perputaaran Aset   = =   ......x

Score 0,33x bermakna bahwa setiap Rp1 Nilai Penjualan dihasilkan oleh Rp3 

nilai total Aset. 

Perusahaan A memiliki Nilai Penjualan sebesar Rp100.000.000.000 dengan 

total Aset sebesar Rp300.000.000.000, maka nilai rasio ini sebagai berikut:

Rp 100.000.000.000

Rp 300.000.000.000
Rasio Perputaaran Aset   = =  0,33 X

Studi Kasus

Meskipun demikian, perusahaan yang ter- leverage  dengan hampir maksimal 

menggambarkan perusahaan memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi, karena ketika faktor 

eksternal seperti krisis ekonomi menerpa suatu sektor industri maupun keseluruhan pasar 

yang merubah nilai mata uang ataupun tingkat suku bunga secara signifikan, maka akan 

membawa akibat kekurangmampuan perusahaan yang demikian itu untuk membayar 

liabilitas-liabilitasnya. Ukuran kemampuan untuk membayar liabilitas-liabilitas tersebut 

disebut dengan Rasio Solvabilitas.

Total Utang termasuk dana syirkah temporer

Total Aset
Rasio Total Utang   =  =   ...... x

Rp250.000.000.000 

Rp300.000.000.000
Rasio Total Utang   =   =  0,33 X

=    0,8333 X

Score = 0,8333x bermakna bahwa setiap Rp1 Total Aset diperoleh dari sumber 

utang sebesar Rp0,8333. 

Perusahaan A memiliki Utang Rp250.000.000.000 dan Total Aset sebesar 

Rp300.000.000.000, maka akan diperoleh hasil perhitungan:

Studi Kasus

Jika nilai Rasio Total Utang suatu perusahaan mendekati nilai 1, maka ini 

mengindikasikan bahwa hampir seluruh Aset perusahaan dibiayai oleh Utang. Keadaan 

ini dapat diistilahkan dengan super leverage company. Perusahaan yang dalam posisi 

demikian membutuhkan restrukturisasi guna menyehatkan struktur permodalannya. 

Selain menggambarkan kondisi kurang sehat, tingkat leverage sebuah entitas yang terlalu 

tinggi juga menggambarkan konflik keagenan yang kuat. Sebagai entitas, perusahaan 
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yang demikian tergolong rapuh, kurang memberikan proteksi bagi para kreditur terutama 

kreditur institusi seperti perbankan. Sedangkan dana bank itu sendiri sebagian besar 

merupakan kumpulan dana publik. Inilah alasan para kreditur lebih mengutamakan Rasio 

Total Utang yang lebih kecil karena berarti mereka akan lebih terlindungi ketika terjadi 

likuidasi perusahaan. Meskipun di sisi lain, pemegang saham sebagaimana dijelaskan di 

atas akan cenderung memilih Rasio Utang yang lebih besar karena dapat memperbesar 

keuntungan perusahaan.

b. Rasio Hutang Berbanding Modal (Debt to Equity Ratio)

 Sebagaimana halnya Rasio Total Hutang berbanding Total Aset, Rasio ini juga  

merupakan ukuran solvabilitas atas suatu entitas. Rumus atas rasio ini adalah sebagai 

berikut :

Total Utang

Total Ekuitas
Rasio Utang Berbanding Ekuitas  = =   ......x

Entitas syariah hanya memperbolehkan rasio Perbandingan Utang dengan Ekuitas 

maksimal sebesar 0,82 kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK No. 

IX.A.13. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa keadaan super leverage company 

merupakan cerminan unfair business practice, di samping karena adanya peningkatan 

utang akan meningkatkan risiko korporasi. 

c. Times Nisbah Earned (TNE)

 Rasio ini mengukur perbandingan antara Laba Sebelum Nisbah dan Pajak (Earning 

Before Nisbah and Tax atau “EBNT”)  dengan Biaya Modal Pinjaman (Nisbah) ataupun 

nisbah dalam istilah entitas syariah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rp. 250.000.000.000

Rp    50.000.000.000
Rasio Utang Berbanding Ekuitas  =  =  5x

Nilai rasio ini berarti hutang perusahaan A tersebut 5 kali dari jumlah modal para 

pemegang saham.  Posisi perusahaan seperti ini menunjukkan posisi unfair 

atau adanya konflik keagenan yang cukup kuat.  Jika perusahaan A di atas 

membagikan dividen setiap tahun sebesar 40% per tahun dari ekuitas, 

sedangkan para kreditur hanya memperoleh bunga tetap 10% per tahun dari 

Total hutang, maka terlihat jelas eksploitasi utang untuk memaksimalkan 

keuntungan para pemegang saham saja. Padahal, aset perusahan yang 

digunakan untuk menghasilkan Penjualan diperoleh dari dana hutang. 

Total Utang perusahaan A sebesar Rp250.000.000.000, sedangkan Total 

Ekuitas sebesar Rp50.000.000.000, maka nilai rasio Total Hutang Berbanding 

Ekuitas adalah sebagai berikut:

Studi Kasus

EBIT

Biaya Modal Pinjaman
TIE  = =   ......x

Rp.40.000.000.000

Rp 12.000.000.000
TIE  = =   3,33 X

Score tersebut berarti nisbah berada pada posisi 3,33x pendapatan operasional 

perusahaan, artinya pendapatan operasional masih cukup mampu untuk 

membayar nisbah.

Perusahaan A memiliki EBNT sebesar Rp40.000.000.000, dan Biaya Modal 

Pinjaman atau nisbah sebesar Rp12.000.000.000 per tahun. Maka hasil 

perhitungan atas rasio ini adalah sebagai berikut:

Studi Kasus

Rasio ini mengukur kekuatan pendapatan operasional dalam rangka mendukung 

keamanan pembayaran pokok dan biaya modal atas pinjaman. Selain itu, rasio ini juga 

dapat dilihat sebagai ukuran seberapa jauh penurunan pendapatan operasional 

perusahaan yang masih mampu memfasilitasi pelunasan pokok dan biaya modal atas 

pinjaman. Jika nilai rasio ini mendekati angka 1,0 atau bahkan di bawah 1,0 maka hal ini 

menunjukkan posisi perusahaan dalam situasi financial distress yang akan menggugah 

para kreditur untuk melakukan gugatan hukum kebangkrutan.

d. Fixed Charge Coverage Ratio (FCCR)

 FCCR serupa dengan TNE, namun rasio ini lebih inklusif karena mengakui bahwa 

perusahaan juga umumnya menggunakan pinjaman leasing jangka panjang dan 

diharuskan melakukan sinking fund.  Dengan pengakuan seperti itu, maka pengukuran 

rasio ini sebagai berikut:

EBIT  + Pembayaran Leasing

Biaya Modal Pinjaman + Pembayaran Leasing + Sinking Fund  X 1/ (1- Pajak)
FCCR  = 
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Total Utang

Total Ekuitas
Rasio Utang Berbanding Ekuitas  = =   ......x
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Rp. 250.000.000.000

Rp    50.000.000.000
Rasio Utang Berbanding Ekuitas  =  =  5x
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atau adanya konflik keagenan yang cukup kuat.  Jika perusahaan A di atas 

membagikan dividen setiap tahun sebesar 40% per tahun dari ekuitas, 
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Studi Kasus

EBIT

Biaya Modal Pinjaman
TIE  = =   ......x

Rp.40.000.000.000

Rp 12.000.000.000
TIE  = =   3,33 X
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Studi Kasus

Rasio ini mengukur kekuatan pendapatan operasional dalam rangka mendukung 

keamanan pembayaran pokok dan biaya modal atas pinjaman. Selain itu, rasio ini juga 
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pinjaman. Jika nilai rasio ini mendekati angka 1,0 atau bahkan di bawah 1,0 maka hal ini 
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d. Fixed Charge Coverage Ratio (FCCR)

 FCCR serupa dengan TNE, namun rasio ini lebih inklusif karena mengakui bahwa 

perusahaan juga umumnya menggunakan pinjaman leasing jangka panjang dan 

diharuskan melakukan sinking fund.  Dengan pengakuan seperti itu, maka pengukuran 

rasio ini sebagai berikut:

EBIT  + Pembayaran Leasing

Biaya Modal Pinjaman + Pembayaran Leasing + Sinking Fund  X 1/ (1- Pajak)
FCCR  = 
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Pemaknaan akan rasio ini sama persis dengan penjelasan yang terdapat pada Rasio 

TNE di atas.

40.000.000.000 + 10.000.000.000

1. + 10.000.000.000 + 2.000.000.000 (1 – 0,25) 
FCCR = 

Score tersebut artinya nisbah dan biaya pinjaman ijarah 2,128x pendapatan 

operasional, dengan demikian perusahaan masih cukup mampu menunaikan 

kewajibannya.

Dengan contoh yang sama seperti rasio TNE diatas, misal terdapat 

Pembayaran Leasing (Ijarah) sebesar Rp10.000,000,000, dengan sinking fund 

Rp2.000.000.000, tingkat pajak 25%, maka hasil FCCR sebagai berikut:

Studi Kasus

50.000.000.000

        23.500.000.000
= = 2,128x

4.   Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil akhir dari kebijakan bisnis dan manajemen. Rasio-rasio atas 

profitabilitas akan menggambarkan informasi bagaimana suatu perusahaan dikelola. Selain 

itu, Rasio Profitabilitas juga menunjukkan dampak dari likuiditas, solvabilitas, dan hasil 

operasional sekaligus.

Terdapat beberapa rasio yang dikenal sebagai bagian dari rasio rentabilitas, yaitu:

EBNT

 Total Aset
b.   Earning Power  = =   ......x

Net Income

Total Penjualan
a.    Profit Margin  =   ......x=     

Rasio ini akan menggambarkan kekuatan keuntungan perusahaan sebelum keuntungan 

tersebut dikurangi dengan nisbah (biaya modal pinjaman) dan pajak, dibandingkan dengan 

Total Aset. Score atas rasio ini akan bermakna bahwa untuk Rp1 total aset akan menghasilkan 

0,…x  keuntungan sebelum dikurangi nisbah dan pajak. 

Laba Bersih

Total Penjualan
c.   Return On Asset   = =   ......x

Rasio ini membandingkan antara Laba Bersih dengan Total Aset, sering disingkat dengan 

istilah ROA, dan sebagai ukuran rentabilitas yang paling populer. Score atas rasio ini akan 

bermakna bahwa untuk Rp1 Total Aset akan menghasilkan 0,…x Laba Bersih.

Laba Bersih

Modal Sendiri
d.   Return On Equity    = =   ......x

Rasio ini membandingkan antara Laba Bersih dengan Modal Sendiri (Musyarakah) atau sering 

disingkat dengan istilah ROE. Score atas rasio ini akan bermakna bahwa setiap Rp1 Modal 

Sendiri (Musyarakah) akan menghasilkan  0,….x Laba Bersih.

5.  Market Valuation Ratio

Jenis rasio keuangan terakhir adalah market valuation ratio yaitu rasio-rasio keuangan yang 

berhubungan harga pasar saham. Rasio-rasio keuangan ini akan memberikan sinyal bagi 

manajemen tentang bagaimana persepsi investor terhadap kinerja keuangan perusahaan di 

masa lalu, masa kekinian, dan prospek di masa yang akan datang. Bilamana rasio-rasio 

keuangan seperti rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas cukup kuat, maka diharapkan harga saham juga akan terus membaik. Terdapat 3 

Jenis market valuation ratio:

a. Price Sales Ratio (PSR)

 PSR adalah alat pengukur untuk mencari super company. Istilah “super” menggambarkan 

sebuah faktor kekuatan yang unik dari suatu perusahaan, sehingga walaupun perusahaan 

mengalami kerugian dan nilai bukunya juga sudah negatif, harga pasar sahamnya tidak 

mendekati nilai nol karena harga sahamnya masih cukup menarik minat para investor. 

Saham perusahaan yang mengalami hal ini adalah saham perusahaan dengan kode 

GIAA yang merupakan saham perusahaan milik negara. Dalam situasi pandemi Covid-19, 

GIAA masih menghasilkan penjualan dengan pengoperasian armada pesawat terbang 

sekitar 30%, berarti masih ada Nilai Penjualan yang diterima oleh GIAA. Inilah alasan 

fundamental saham GIAA masih cukup diminati.

 PSR didefinisikan dalam rumus sebagai berikut:

Harga Per Saham di Bursa Efek

Total Penjualan/Jumlah Saham Beredar
PSR    = =   ......x
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istilah ROA, dan sebagai ukuran rentabilitas yang paling populer. Score atas rasio ini akan 

bermakna bahwa untuk Rp1 Total Aset akan menghasilkan 0,…x Laba Bersih.
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Modal Sendiri
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masa lalu, masa kekinian, dan prospek di masa yang akan datang. Bilamana rasio-rasio 

keuangan seperti rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas cukup kuat, maka diharapkan harga saham juga akan terus membaik. Terdapat 3 

Jenis market valuation ratio:

a. Price Sales Ratio (PSR)

 PSR adalah alat pengukur untuk mencari super company. Istilah “super” menggambarkan 

sebuah faktor kekuatan yang unik dari suatu perusahaan, sehingga walaupun perusahaan 

mengalami kerugian dan nilai bukunya juga sudah negatif, harga pasar sahamnya tidak 

mendekati nilai nol karena harga sahamnya masih cukup menarik minat para investor. 
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GIAA yang merupakan saham perusahaan milik negara. Dalam situasi pandemi Covid-19, 

GIAA masih menghasilkan penjualan dengan pengoperasian armada pesawat terbang 

sekitar 30%, berarti masih ada Nilai Penjualan yang diterima oleh GIAA. Inilah alasan 
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Perusahaan A memiliki harga pasar saham sebesar Rp2.000/saham, dengan Total 

Penjualan Rp1.000.000.000.000.000 dan jumlah saham yang beredar keseluruhannya 

adalah 500.000.000 saham, maka perhitungan PSR adalah sebagai berikut:

CONTOH 

Rp 2000 

Rp 1.000.000.000.000.000/500.000.000 
PSR  = =

Rp 2000

Rp 2000
=  1,0 

Angka PSR 1,0x menunjukkan bahwa setiap Rp1 Penjualan menopang harga saham Rp1. 

Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan bahwa para investor lebih memilih prospek 

pasar produk-produk yang dimiliki perusahaan, karena para investor cenderung 

mengapresiasi faktor penjualan sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan 

harga pasar saham.

b. Price Earning Ratio (PER)

 PER merupakan market valuation ratio yang paling dikenal oleh para investor dan analis 

keuangan, karena PER adalah rasio yang menghubungkan harga pasar saham dengan 

tujuan akhir setiap perusahaan yaitu Net Profit.

PER dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Harga Pasar Saham di Bursa Efek

Net Profit/ Jumlah Saham beredar
PER    = =   ......x

Perusahaan A memiliki harga pasar sebesar Rp2.000/saham, Keuntungan bersih 

sebesar Rp250.000.000.000, dan jumlah saham beredar adalah 500.000.000 saham, 

maka perhitungan PER adalah sebagai berikut:

CONTOH 

Rp 2000 

Rp 250.000.000.000/500.000.000
PER  = =

Rp 2000

Rp 500
=  4x

Angka Rp500 disebut dengan istilah Earning Per Share atau Keuntungan per Saham. Nilai 

PER sebanyak 4x bisa diartikan bahwa untuk mencapai nilai modal saham yang 

dikeluarkan untuk berinvestasi, investor membutuhkan waktu 4 (empat) tahun agar 

investasinya sama dengan nilai pembelian awalnya. Selain dari itu, PER juga memberi 

makna bahwa saham sedang di harga murah atau di harga yang cukup tinggi berkaitan 

dengan fundamental perusahaan (financial ratios). Perusahaan-perusahaan yang 

tergolong sliping stocks cenderung PERnya rendah, sedangkan perusahaan yang 

tergolong growth stock PER nya cenderung tinggi, bahkan tidak jarang mahal (overprice).

c. Price Book Value Ratio (PBVR)

 PBVR berhubungan dengan harga pasar saham dan nilai buku perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki Return on Equity (ROE) yang cukup tinggi cenderung nilai PBVR nya juga 

tinggi, dibandingkan dengan perusahaan yang keuntungannya lebih kecil. Hal ini 

dikarenakan ROE yang tinggi akan direspon oleh investor dengan keberanian membeli di 

harga tinggi sehingga harga pasar saham tersebut di bursa efek cenderung meningkat.

 PBVR dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Harga Pasar Di Bursa Efek

Nilai Buku / Jumlah Saham Beredar
PBVR    = =   ......x

 Nilai Buku/Jumlah Saham Beredar disebut juga dengan istilah Nilai Buku per Saham 

(Book Value Per Share).

Harga pasar sebuah saham perusahaan di Bursa Efek adalah Rp2.000 per saham. Nilai 

Buku yang tertuang di dalam Neraca adalah Rp500.000.000.000, dan jumlah saham 

beredar sebanyak 500.000.000 saham. 

CONTOH 

Rp 500.000.000.000

500.000.000
Nilai Buku Per Saham    = =   Rp 1000, maka

 Rp 2000

Rp 1000
PBVR    = =   2,0x

Angka PBVR sebanyak 2,0x menunjukkan bahwa harga saham perusahaan tersebut 

sebesar 2 kali dari nilai bukunya. Dengan kata lain, investor akan memperoleh nilai tebus 

sebesar separuh dari nilai saham kekinian jika terjadi kebangkrutan. Jika angka PBVR 

mengecil hingga di bawah nilai 1,0 maka perusahaan dengan karakteristik seperti ini akan 

menjadi target akuisisi.

 Analisis rasio keuangan menyajikan analisis yang mendetail atas rasio likuiditas, rasio 

manajemen aset, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, termasuk aspek yang 

menyangkut ekuitas para investor. Analisis rasio tersebut tidak menyertakan analisis 

hubungan keterkaitan antara item analisis rasio yang satu dengan item analisis lainnya. 

Para Manajer Keuangan di Perusahaan DuPont mengidentifikasi hubungan di antara 4 

jenis rasio analisis sehingga memudahkan para analis dan investor untuk merangkum 

kondisi suatu perusahaan.  Metode ini dikenal dengan nama DuPont Equation yang 

tergambar dalam diagram berikut:

96 Analisis Laporan Keuangan Syariah 97Analisis Laporan Keuangan Syariah

D.   Metode Analisis  DuPont
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CONTOH 

Rp 2000 

Rp 1.000.000.000.000.000/500.000.000 
PSR  = =

Rp 2000

Rp 2000
=  1,0 

Angka PSR 1,0x menunjukkan bahwa setiap Rp1 Penjualan menopang harga saham Rp1. 
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pasar produk-produk yang dimiliki perusahaan, karena para investor cenderung 

mengapresiasi faktor penjualan sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan 

harga pasar saham.

b. Price Earning Ratio (PER)

 PER merupakan market valuation ratio yang paling dikenal oleh para investor dan analis 

keuangan, karena PER adalah rasio yang menghubungkan harga pasar saham dengan 

tujuan akhir setiap perusahaan yaitu Net Profit.

PER dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Harga Pasar Saham di Bursa Efek

Net Profit/ Jumlah Saham beredar
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maka perhitungan PER adalah sebagai berikut:

CONTOH 

Rp 2000 

Rp 250.000.000.000/500.000.000
PER  = =

Rp 2000
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harga tinggi sehingga harga pasar saham tersebut di bursa efek cenderung meningkat.
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tergambar dalam diagram berikut:

96 Analisis Laporan Keuangan Syariah 97Analisis Laporan Keuangan Syariah

D.   Metode Analisis  DuPont



Diagram Du Pont Equation

Pada diagram di atas, analisis difokuskan terlebih dahulu pada item ROI atau ROA, yang 

diperoleh dari persamaan berikut:

Profit Margin  X Total Asset TurnoverROA (ROI)   =    

Net Income             

Sales
=    

Sales

Total Assets
X

ROA adalah return on assets, yaitu sejumlah keuntungan yang berhubungan dengan total 

utang dan ekuitas. Sementara ROE adalah keuntungan yang berhubungan dengan 

ekuitas saja, sehingga nilai ROE akan selalu lebih besar dari nilai ROA (ROI). Dengan kata 

lain, untuk mendapatkan ROE maka ROA harus dikalikan dengan equity multiplier (rasio 

antara total aset dibagi dengan total ekuitas). Sehingga rumus ROE dapat ditentukan 

sebagai berikut:

  ROA (ROI)   X   Equity MultiplierROE  =

Net Income             

Sales
=    

Total Assets

Total Equity
X

Rumus di atas dapat diturunkan menjadi sebagai berikut:

ROE   =   Profit Margin X Total Assets Turnover  X Equity Multiplier

Net Income             

Sales
=    

Sales

Total Assets
X

Total Assets

Total Ekuitas
X

 Metode analisis Common Size, metode Analisis Rasio, maupun metode analisis DuPont 

Equation ini juga bisa disajikan dengan menggunakan metode komparatif yakni 

membandingkan hasil analisis dengan rata-rata industri atau dengan perusahaan sejenis 

lainnya. 

Dilihat dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa DuPont Equation bermanfaat dalam 

melakukan analisis keuangan karena alat analisis ini mampu mengurai tingkat 

profitabilitas bagi pemilik saham (ROE)  ke dalam 3 faktor determinan, yaitu: (1) Kontrol 

Biaya (2) Utilisasi Aset (3) Utilisasi Hutang. Dengan alat DuPont Equation ini, maka para 

analis dan investor dapat memfokuskan objek analisisnya pada tiga area pokok tersebut 

untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

Metode komparatif memberikan informasi kinerja keuangan perusahaan-perusahaan 

yang menjadi objek perbandingan. Hasil-hasil analisis yang telah diperoleh dibandingkan 

dengan hasil rata-rata perusahaan di industri sejenis untuk memberikan gambaran 

kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam kelompok industri yang sejenis sehingga 

diperoleh perbandingan yang reasonable. Perusahaan-perusahaan yang berada pada 

kelompok genetika light real assets seperti perusahaan jasa dan pemasaran tidaklah 

setara perbandingannya dengan perusahaan-perusahaan heavy real asset seperti 

perusahaan manufaktur. Metode komparatif juga harus melakukan perbandingan-

perbandingan tersebut pada periode waktu yang sama. Kaidah metode komparatif 

hendaknya secara ketat dan konsisten mengacu pada prinsip perbandingan atas objek 

yang setara atau dikenal “apple to apple”.

Sementara trend analysis adalah metode analisis yang mengukur nilai dari waktu ke 

waktu. Metode Common Size, metode rasio, dan metode DuPont juga dapat diaplikasikan 

ke dalam analisis trend dari tahun ke tahun atas suatu objek perusahaan. Hasil dari 

analisis trend dapat disajikan dalam bentuk angka, diagram grafis balok ataupun garis, 

juga dalam penyajian satu dimensi maupun dua dimensi.  Analisis trend dalam berbagai 

bidang keilmuan keuangan sering disajikan bersamaan dengan analisis komparatif 

sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih komprehensif yaitu ada perbandingan nilai 

dari waktu ke waktu. 
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Ada risiko-risiko dalam bisnis yang tidak dapat dihindari, seperti model bisnis high 

fixed asset dan model yang sangat tergantung pada siklus ekonomi. Yang bisa 

dihindari adalah pembiayaan dengan mengandalkan porsi utang yang jauh lebih 

besar. Entitas syariah di Indonesia hanya memperbolehkan pembiayaan atas aset-

aset perusahaan maksimal 45% dari utang yang mengandung unsur bunga. Entitas 

syariah harus memenuhi kebutuhan pembiayaannya melalui penambahan porsi 

syirkah temporer sehingga menjadi bagian lebih besar, atau entitas syariah tersebut 

dapat menerbitkan pembiayaan bagi hasil (mudharabah) atau melakukan transaksi 

jual-beli (murabahah) atau sewa beli atas peralatan usaha (ijarah).

Mengingat entitas syariah pembiayaan usahanya dibatasi dengan model bisnis utang 

optimal, maka entitas syariah juga memiliki risiko yang lebih rendah atas perubahan 

tingkat suku bunga. Dalam rangka menjaga rasio hutang berbanding total aset, entitas 

syariah juga berkewajiban menjaga porsi utang dari mata uang asing. Ini karena jika 

pinjaman sebagian besar diperoleh dari mata uang asing, maka perubahan nilai tukar 

akan mengubah posisi rasio hutang berbanding modal. Intinya, entitas syariah secara 

keuangan berkewajiban mengurangi risiko-risiko usaha yang controllable dalam 

menjalankan bisnisnya. Perilaku seperti ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam 

menjalankan usaha, dan adanya peningkatan unsur kehati-hatian merupakan bagian 

dari cerminan liabilitas menegakkan good corporate governance.

Ketika terjadi krisis ekonomi secara global, secara umum entitas syariah akan memiliki 

daya imunitas yang lebih baik terhadap financial distress ataupun kebangkrutan 

dibandingkan dengan entitas non syariah. Ibarat tubuh manusia, secara umum 

perilaku yang berupaya untuk menurunkan risiko penyakit akan berdampak pada 

peningkatan kualitas kesehatan. Fenomena seperti ini juga ada pada corporate 

financing. Namun demikian, entitas syariah di bidang usaha keuangan dan bank tidak 

terlalu kebal dengan financial distress, karena perbankan syariah secara permodalan 

memiliki persyaratan yang serupa dengan perbankan konvensional meskipun berbeda 

model bisnisnya. Model bisnis perbankan syariah secara hakikat lebih berorientasi 

pada jangka panjang, sedangkan perilaku aspek funding (pendanaan) sebagian besar 

1.    Financial Distress dan Imunitas Model Bisnis Entitas Syariah

masih berdurasi jangka pendek. Dengan demikian, jika ada perbankan syariah yang 

lebih idealis dalam menjalankan model bisnisnya (misalnya memperbanyak model 

bisnis bagi-hasil), akan ada potensi mengalami mismatch.

Itulah sebabnya perbankan syariah di Indonesia masih memerlukan pembangunan 

infrastruktur, terutama infrastruktur pasar modal, sebagai tempat jual-beli instrumen-

instrumen pembiayaan jangka panjang.

Altman melakukan studi analisis financial distress dengan menggunakan model 

multivariat di AS, Jepang, Jerman, Swiss, Brasil, Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, 

Belanda, dan Prancis (1983 dan 1984). Dari studi tersebut terdapat kesamaan antara 

rasio perusahaan yang gagal dan yang perusahaan tidak gagal dari berbagai negara. 

Pada 1968, Altman pertama kali mempublikasikan model multivariat dengan 

menggunakan 5 indikator rasio:

2.   Analisis Financial Distress Entitas Syariah

 Financial distress adalah situasi keuangan suatu entitas yang terus memburuk hingga 

berpotensi menuju proses kebangkrutan. Memburuknya situasi keuangan tersebut 

menjadikan sebuah entitas atau perusahaan tidak memiliki kemampuan yang cukup 

untuk melunasi semua liabilitas keuangannya kepada para kreditor. Risiko financial 

distress akan meningkat pada perusahaan-perusahaan yang berkategori high fixed 

assets and illiquid assets, penjualannya bergantung pada siklus ekonomi, dan 

pembiayaannya mengandalkan proporsi hutang yang terlalu tinggi.

Zi = 1,2 X1i   +   1,4 X2i   +    3,3 X3i   + 0,6 X4i  +   1,0 X51

X1i = (Aktiva Lancar – Utang Lancar)/ Total Aset

X2i = Laba ditahan/ Total Aset

X3i = EBIT/Total Aset

X4i = Nilai Pasar Saham Preferen dan Biasa/ Nilai Buku Total Utang

X5i = Penjualan/Total Aset

Keterangan:

Di sini Altman mencatat nilai Zi = -0,258 untuk sampel perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan (gagal) dan Zi = 4,885 untuk sampel perusahaan yang nonbangkrut 

(tidak gagal). 

Altman merevisi hasil temuannya di tahun 1984 dengan menyatakan bahwa Z-score 

kurang dari 1,8 dipertimbangkan sebagai perusahaan yang bangkrut, dan semakin 

rendah nilai Z-score suatu perusahaan semakin besar peluangnya mengalami 

kebangkrutan. 

Selanjutnya Altman mempublikasikan kembali hasil temuannya dengan merevisi nilai 

variabel independen:

Zi  = 0,717 X1i  +   0,847 X2i  +  3, 107 X3i  +   0,420 X4i   +   0, 998 X5i

variabel independen (X) sama dengan penelitian terdahulu.Keterangan:
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Menurut Altman, model terakhir ini berlaku untuk perusahaan yang go public dan yang 

bukan go public.

Pada tahun 1978, Gordon F Springate melakukan penelitian financial distress dengan 

mengikuti prosedur yang dilakukan oleh Altman. Springate menggunakan stepwise 

multiple discriminant analysis guna memilih 4 dari 19 rasio yang populer untuk 

memprediksi perusahaan yang masuk zona bangkrut dan zona aman. 

Rumus metode Springate (S-Score) adalah sebagai berikut:

S- Score = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D

A= Modal Kerja Berbanding Total Aset.

B = Net Profit Before Interest and Taxes to Total Assets

C = Laba Bersih Sebelum Pajak berbanding Liabilitas jangka pendek

D =  Penjualan berbanding Total Aset

Klasifikasi S-Score > 0,862 = Tidak berpotensi ke zona bangkrut.

Klasifikasi S-Score < 0,862 = Berpotensi ke zona bangkrut

Keterangan:

Para peneliti di Indonesia umumnya menggunakan dasar multivariat analysis 

sebagaimana yang dilakukan oleh Altman tersebut. Studi yang relatif baru terhadap 11 

bank syariah yang beroperasi di Indonesia oleh Nurhayati (2019) melaporkan bahwa 

hasil kondisi bank umum syariah di Indonesia tetap dalam kondisi yang baik meskipun 

terancam stabilitas ekonomi global, di mana rata-rata perolehan nilai Z-Score lebih dari 

2,6 yang artinya sehat/tidak rawan bangkrut. Dari keseluruhan sampel, terdapat satu 

bank umum syariah yang dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat berdasarkan 

model Altman  yang memiliki nilai Z-Score kurang dari 1,8.

Nosita & Jusman (2019) melaporkan dalam studi menggunakan Springate S-Score 

terhadap 4 bank syariah berkategori bank devisa salah satu bank syariah berada dalam 

kondisi financial distress dengan S-Score di bawah nilai  0,862. Financial distress 

tersebut dipengaruhi secara kuat oleh jumlah penjualan, jumlah profit, manajemen 

aset, dan Non Performing Financing (NPF). 

Kedua penelitian di atas cukup membuktikan bahwa Perbankan Syariah di Indonesia 

menghadapi persaingan yang ketat dari perbankan konvensional karena beberapa hal 

seperti Pangsa Pasar (market share) yang masih rendah dan juga keterbatasan 

Permodalan.  Pada tahun 2020 Kementerian BUMN membuat terobosan dengan 

menggabungkan (merger) tiga bank syariah milik bank BUMN, merger tersebut 

diharapkan akan mengkonsolidasi Permodalan dan Pangsa Pasar bank syariah baru 

tersebut sehingga mampu bersaing dengan bank- bank konvensional.

3.   Studi Financial Distress Entitas Perbankan Syariah Di Indonesia

Penyelesaian atas kondisi financial distress dapat dilakukan dengan dua pilihan jalan 

keluar yaitu Peluang Berputar Haluan dan Penyelesaian Permanen. 

Peluang penyelesaian dengan Berputar Haluan (Turnaround Opportunity) dapat 

ditempuh dengan 3 cara alternatif:

4.  Penyelesaian Atas Financial Distress

a)  Restrukturisasi Operasi: meliputi upaya peningkatan Pendapatan dan 

memangkas Biaya. Dengan cara ini entitas yang mengalami financial distress 

dapat meningkatkan arus Kas-nya untuk membayar liabilitas-liabilitasnya. 

b)  Restrukturisasi Aset: meningkatkan rasio Penjualan dibanding modal kerja, 

karena secara umum perusahaan mengalami financial distress karena modal 

kerjanya tidak sebanding dengan Penjualan. Selain itu, dilakukan peningkatan 

tingkat utilisasi aset ataupun menjual aset. Hal ini karena fenomena financial 

distress juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki aset yang cukup 

besar.

c)  Restrukturisasi Keuangan: mengubah syarat-syarat perjanjian dengan relaksasi 

waktu pinjaman, termasuk mengubah komposisi utang ataupun mengkonversi 

utang terhadap saham-saham sehingga perusahaan mengalami kondisi yang 

lebih sehat. Termasuk dalam restrukturisasi keuangan adalah melakukan 

penempatan langsung (private placement) yang digunakan untuk membayar 

liabilitas dan meningkatkan penjualan, dengan harapan exit pada tenggang waktu 

tertentu. Cara ini umumnya dilakukan oleh para fund manager untuk 

meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang, dikenal juga dengan istilah 

leverage buy out.

Jika mengalami kebuntuan, maka perusahaan yang mengalami financial distress 

harus siap-siap melakukan solusi permanen yaitu menghadapi proses kebangkrutan 

melalui sistem peradilan niaga. Keputusan bangkrut akan ditetapkan oleh Pengadilan 

Niaga setelah mempertimbangkan bukti-bukti hukum telah terpenuhi. Proses solusi 

permanen ini bisa dilakukan bila para Kreditur maupun Shahibul Maal yang jumlahnya 

lebih dari 2 pihak mengajukan permohonan kebangkrutan atas suatu entitas syariah. 

Selain itu, permohonan kebangkrutan juga dapat dilakukan oleh pemilik maupun 

pengurus entitas syariah. Namun jika niat utama mengajukan kebangkrutan adalah 

untuk menghindari membayar liabilitas, maka ini terhitung haram dan tidak etis dari 

sudut hukum syariah.
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model Altman  yang memiliki nilai Z-Score kurang dari 1,8.

Nosita & Jusman (2019) melaporkan dalam studi menggunakan Springate S-Score 

terhadap 4 bank syariah berkategori bank devisa salah satu bank syariah berada dalam 

kondisi financial distress dengan S-Score di bawah nilai  0,862. Financial distress 
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untuk menghindari membayar liabilitas, maka ini terhitung haram dan tidak etis dari 
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Bab ini membicarakan metode analisis perbandingan data historis dalam entitas syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan arti dan konsep metode analisis time series;

2. Memahami dan menjelaskan manfaat metode analisis time series;

3. Menganalisis laporan keuangan menggunakan metode analisis time series;

4. Memahami dan menjelaskan arti dan konsep metode analisis cross section;

5. Memahami dan memahami manfaat metode analisis cross section;

6. Menganalisis laporan keuangan menggunakan metode analisis cross section;

7. Menganalisis hasil peramalan keuangan entitas syariah; dan

8. Menganalisis perbandingan antar entitas syariah.

B. Metode Analisis Time Series

a. Adanya perubahan pada Peraturan Pemerintah;

b. Adanya perubahan pada struktur kompetisi;

c. Adanya perubahan teknologi yang mempengaruhi tren keuangan; dan

d. Adanya tindakan Akuisisi dan Merger atau Penggabungan Perusahaan yang 

mengakibatkan perubahan struktur data keuangan suatu perusahaan.

Untuk memprediksi data deret waktu, diperlukan teknik peramalan yang baik. Teknik 

peramalan dapat bervariasi tergantung pada sampel data yang tersedia. Menurut 

Hanke dan Wichern (2016: 58), ada 4 (empat) jenis tipe pola data, yaitu:

a. Horizontal

 Pola data horizontal terjadi ketika data yang diamati berfluktuasi di sekitar nilai 

konstan/rata-rata, membentuk garis horizontal. Data ini disebut juga data tetap 

atau data stasioner. 

1.  Pengertian dan Konsep Analisis Time Series

 Analisis time series atau deret waktu adalah analisis yang membandingkan data 

keuangan pada periode-periode sebelumnya, dengan kata lain perbandingan dengan 

data historis. Dalam analisis data keuangan, perlu dilakukan analisa data historis 

untuk melihat kemungkinan tren. Dari sana, dapat dilakukan analisa terhadap apa 

yang terjadi di balik tren digital ini. Data historis perusahaan juga harus dibandingkan 

dengan data industri historis untuk melihat apakah tren perusahaan lebih baik 

daripada tren industri.

 Analisis time series harus memperhitungkan perubahan struktural yang 

mempengaruhi indikator keuangan. Perubahan struktural yang mempengaruhi 

perkembangan keuangan suatu perusahaan adalah:
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b. Trend

 Pola data trend adalah jika suatu data cenderung bergerak ke satu arah – naik atau 

turun - pada jangka waktu tertentu. Karena cenderung fluktuatif, pola ini non 

stasioner.

c. Musiman

 Data musiman umumnya terjadi bila deret data dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

bersifat musiman dan cenderung berulang dari periode ke periode berikutnya, 

terutama saat musim tersebut dimulai. Misalnya pola yang berulang setiap bulan 

tertentu, tahun tertentu, atau pada minggu tertentu seperti saat terjadinya event-

event tertentu pada kalender penanggalan yang membuat pola penjualan 

(permintaan) cenderung meningkat. Contoh: event hari-hari besar, bulan puasa, hari 

kemerdekaan RI, dan sebagainya.

d. Siklis

 Pola data siklis terjadi saat deret data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka 

panjang yang umumnya terkait dengan siklus bisnis. Contoh: pola data penjualan 

dibandingkan dengan pola data penerimaan bersih di bulan-bulan perusahaan 

eksportir wajib membayar utang luar negeri per triwulannya. Hal ini dipengaruhi oleh 

kondisi nilai tukar (kurs) saat itu. Semakin tinggi permintaan mata uang tertentu 

yang digunakan untuk pinjaman luar negeri, maka semakin meningkat pula harga 

nilai tukar (kurs) mata uang tersebut. Dan pembayaran utang luar negeri per triwulan 

ini akan dapat mengurangi tingkat pendapatan bersih perusahaan tersebut.

2. Manfaat Analisis Time Series

 Manfaat analisis time series adalah sebagai berikut:

a. Membantu mempelajari data masa lampau dengan menganalisis faktor-faktor 

penyebab perubahan, yang kemudian dipakai sebagai bahan pertimbangan 

perencanaan di masa yang akan datang;

b. Untuk membantu dalam peramalan (forecasting). Misalnya dengan 

membandingkan pendapatan dari periode berjalan dengan periode sebelumnya, 

entitas dapat membuat peramalan pendapatan yang dapat entitas capai di masa 

mendatang; 

c. Membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data 

(khususnya variasi atau gerak musim), kemudian disesuaikan dengan faktor musim 

ini; dan

d. Membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan 

rangkaian data yang lain.

3. Pendekatan Analisis Time Series

a. Pendekatan Ekonomi

 Pendekatan ini bisa melibatkan hipotesis ex ante (meramalkan apa yang akan terjadi 

di masa mendatang) mengenai bentuk sistematis yang diharapkan dalam data time 

series dan analisis ex post (memahami apa yang terjadi) faktor-faktor kausal yang 

melandasi perilaku time series.  

b. Pendekatan Statistik

 Pendekatan ini melibatkan penggunaan alat statistik seperti suatu autocorrelogram 

untuk mendeteksi bentuk sistematis dalam data. Suatu segmen yang cukup besar 

dari literatur bermaksud untuk mengidentifikasi bentuk statistikal sistematis dalam 

data keuangan time series. Bentuk sistematis ini kemudian di model dan bisa 

dieksploitasi untuk tujuan peramalan.

c. Pendekatan Visual

 Pendekatan ini melibatkan plotting data dan selanjutnya mengkaji secara visual plot 

untuk suatu bentuk sistematis.

C. Metode Analisis Cross Section

Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan 

perusahaan atau sektor sejenis. Gunanya untuk melihat kinerja perusahaan relatif 

terhadap industri, juga membantu dalam keadaan khusus seperti menentukan bonus 

manajemen perusahaan. Bonus manajemen bisnis untuk beberapa perusahaan 

ditentukan berdasarkan pendapatan perusahaan relatif terhadap industri. Jika 

perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada industri, manajemen 

perusahaan akan menerima bonus.

Mendefinisikan perusahaan sejenis tidaklah mudah. Industri sebanding pada dasarnya 

memiliki satu atau lebih elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut 

antara lain:

1. Kesamaan jen is  bahan baku atau pemasok.  Perusahaan dapat  

mengelompokkannya berdasarkan dengan bahan baku yang mereka gunakan atau 

proses produksi yang mereka miliki. Klasifikasi standar industri umumnya 

mengadopsi standar ini (struktur fisik dan teknologi proses produksi dalam 

homogenisasi produksi). Contoh: Peringkat Industri di BEI, perusahaan gadget;

2. Kesamaan di sisi permintaan. Pendekatan ini menggunakan produk yang diperoleh 

sebagai kriteria untuk mengelompokkan industri. Jika produk memenuhi kebutuhan 

yang sama dan produk dapat dipertukarkan, maka produk tersebut termasuk dalam 

industri yang sama. Produk-produk ini mungkin memiliki pendekatan untuk jangka 

pendek, yaitu produk serupa hari ini, tetapi mungkin juga periode jangka panjang, 

seperti produk baru yang diperkirakan akan kompetitif di tahun-tahun mendatang; 

dan
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Dengan memilih perusahaan yang akan digunakan sebagai pembanding, analisis juga 

dapat menggabungkan ketiga atribut di atas. Misalnya perusahaan transportasi dengan 

aset yang tidak terlalu besar (contoh: Rp1,5 miliar), kemudian dibandingkan. 

Perbandingan yang cocok adalah perusahaan transportasi lain yang hampir sama 

kekuatannya. 

Membandingkan perusahaan dengan perusahaan transportasi lain yang memiliki aset di 

bawah Rp1 miliar dapat dikatakan bukan perkiraan yang sepenuhnya akurat, karena 

kekuatan kekayaan < 1 Miliar tidak setara dengan kekuatan dan kemampuan perusahaan 

dengan kekayaan Rp1,5 miliar . 

Masalah lain yang umumnya timbul pada analisis cross-section, yakni:

1. Masih ada beberapa perusahaan di Indonesia yang belum go public. Entitas syariah 

yang belum go public tidak akan mempublikasikan laporan keuangannya ke publik 

sehingga data perbandingan sulit untuk dilakukan;

2. Ada beberapa kondisi perusahaan-perusahaan yang terkendala secara finansial, 

seperti belum memberikan laporan keuangannya ke public pada periode observasi 

cross section, sehingga perbandingan tidak dapat optimal. Misalnya entitas syariah 

X tidak konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangannya karena mengalami 

penurunan laba yang signifikan; dan

3. Kadang ada ketidakjelasan industri yang akan dipakai sebagai perbandingan, karena 

ada perbedaan output produk di antara perusahaan-perusahaan dalam kelompok 

industri yang akan dijadikan perbandingan. Sering dijumpai, perusahaan-

perusahaan besar beroperasi tidak hanya pada satu sektor usaha saja, tetapi 

melakukan diversifikasi pada beberapa sektor. Misal Konglomerasi Salim Group 

mempunyai ratusan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sangat 

beragam. Perusahaan semacam ini akan menerbitkan laporan konsolidasi yang 

mencakup semua jenis usaha. Laporan konsolidasi kurang relevan dalam analisis 

perbandingan.

Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif:

1. Melakukan perhitungan nilai tunggal sebagai perbandingan;

2. Menghitung nilai tunggal dengan standar deviasinya; dan

3. Menghitung nilai persentil tertentu, misalkan menghitung nilai perusahaan yang 

memiliki ukuran 25% paling kecil. 

3. Kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang 

mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukan ke dalam satu kelompok. 

Misalnya dari segi profil risiko, analis membedakan entitas berdasarkan rasio PER (Price 

Earning Ratio) dan kapitalisasi pasar untuk menghitung besar kecilnya kapitalisasi saham 

entitas syariah. 

Adapun beberapa alternatif perhitungan untuk melakukan perhitungan nilai tunggal dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rata-rata aritmatika;

2. Rata- rata tertimbang; 

3. Median; dan

4. Modus.

Dalam memakai perbandingan antar industri sejenis, analis memiliki perkiraan yaitu terdapat 

disparitas berarti pada rasio-rasio keuangan antar industri dan terdapat disparitas 

(perbedaan) risiko usaha antar industri. 

Studi Kasus

Data suatu industri yang terdiri dari beberapa perusahaan 

ROA

Nilai buku saham

Nilai pasar saham

10%

300

350

12%

420

400

12%

250

420

13%

200

450

9%

250

460

12%

210

350

8%

310

340

9%

335

400

A B C D E F G HKategori Perbandingan

Perbandingan entitas syariah sejenis yang masuk dalam kategori saham syariah

Tabel 10.1 Perbandingan Entitas Syariah Sejenis

Dengan perhitungan rata-rata aritmatika, 

ROA industri bisa dihitung sebagai berikut: 

= 1/8 (10 + 12 + 12 + 13 + 9 + 12 + 8 + 9) 

= 10,625 %. 

Angka ini dapat digunakan menjadi standar baku perbandingan. 

Alternatif berikutnya, yakni melakukan perhitungan rata-rata tertimbang. Misalkan 

analis melakukan pembobotan dengan nilai rata-rata nilai buku saham (2.275), maka 

rata-rata ROA akan dapat dihitung sebagai berikut : 

= 300/2.275 (10%) + 420/2.275 (12%) + 250/2.275 (12%) + 200/2.275 (13%) +   

   250/2.275 (9%) + 210/2.275 (12%) + 310/2.275(8%) + 335 /2.275 (9%) 

= 1,31+2,21 + 1,32 + 1,14 + 0,98 + 1+11 + 1,09 + 1,33

= 10,50% 

Sebaliknya, apabila analis menggunakan nilai rata-rata nilai pasar saham sebagai 

pembobotnya, maka industri bisa dihitung sebagai berikut: 
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= 350/3.170(10%) + 400/3.170(12%) + 420/3.170(12%) + 450/3.170(13%) + 

   460/3.170(9%) + 350/3.170(12%) + 340/3.170(8%) + 400/3.170(9%) 

= 1,1 +1,51 + 1,59 + 1,84 + 1,31 + 1,32 + 1, 14 

= 10,67%.

Perhitungan rata-rata umumnya sangat sensitif terhadap nilai-nilai ekstrem. 

Studi Kasus

Perusahaan I memiliki nilai ekstrem -10% sedangkan Perusahaan J memiliki nilai 

ekstrem diatas +30%. Dari informasi keadaan strategi riil yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan, ternyata  perusahaan I baru saja memperoleh lisensi impor 

sedangkan perusahaan J mengalami musibah kebakaran yg menyebabkan rugi 10%. 

Nilai ekstrim -10% dan +30% dianggap tidak dapat mencerminkan strategi korporasi 

kedua perusahaan ini. Berdasarkan info tersebut, maka analisis akan menghilangkan 

2 nilai ekstrim tersebut dan memberlakukannya sebagai outlier, untuk selanjutnya 

dihilangkan dari perhitungan data agar tidak terjadi anomali (pengganggu) analisa 

yang akhirnya membuat hasil menjadi bias.

Apabila nilai ekstrem perusahaan I dan perusahaan J dimasukkan pada penilaian 

median dan modus maka, urutan nilai akan menjadi sebagai berikut:

-10%, 8%, 9%, 9%, 10%, 12%, 12%, 12%, 13%, 30%. 

Berdasarkan dari pengurutan tersebut, maka akan didapatkan nilai tengah atau 

mediannya, yakni 10%. Kemudian perhitungan nilai modus industri yang didapat 

ternyata sebesar 0,09%. Nilai 0,09% inilah pembuktian terjadinya nilai bias, karena 

sebenarnya nilai modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data 

yang memiliki frekuensi paling besar. Sedangkan nilai 0,09% bukanlah nilai data yang 

sering muncul dan bukan merupakan nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. 

Cara lain yang dapat digunakan untuk menghilangkan dampak nilai ekstrim adalah 

dengan mengerjakan median atau modus ROA perusahaan berdasarkan nilai terkecil 

hingga tertinggi. Adapun urutan nilainya adalah 8%, 9%, 9%, 10%, 12%, 12%, 12%, 13%.

Berdasarkan pengurutan tersebut, maka akan didapatkan nilai tengah atau 

mediannya, yakni 11%. Bila menggunakan modus atau nilai yang paling sering keluar, 

maka angka yang terpilih sebagai modus untuk dijadikan rata-rata industri adalah 

12%. 

Dari angka-angka yang dihitung di atas, berikut ini ringkasan hasil perhitungan 

dengan metode berbeda tersebut.

Selanjutnya, pemilihan angka rata-rata industri akan tergantung dari pertimbangan 

analis. Dari angka-angka tersebut dapat terlihat bahwa nilai ROA rata-rata industri 

tersebut yakni sebesar 10-12%. 

ROA Rata-rata Industri :

Rata-rata nilai aritmatik

Rata-rata nilai tertimbang (dengan bobot nilai buku saham) 

Rata-rata tertimbang (dengan bobot nilai pasar saham) 

Median 

Modus

Nilai ROA 

10,63%

10,5%

10,67%

11,00%

12,00%

D. Metode Analisis Peramalan Keuangan Entitas Syariah

Diharapkan metode peramalan (forecasting) ini dapat memberikan lebih banyak 

objektivitas dalam metode memprediksi secara sistematis dan praktis apa yang akan 

terjadi di masa depan berdasarkan data terkait di masa lalu. Perkiraan umumnya dapat 

dikategorikan berdasarkan zona waktu masa depan yang mereka hadapi. Di bawah ini 

adalah kategori perkiraan berdasarkan periode horizon waktu:

1. Prediksi (peramalan) analisis jangka pendek 

 Metode prediksi atau peramalan ini memiliki durasi hingga 1 tahun tetapi biasanya 

kurang dari 3 bulan. Peramalan ini biasanya digunakan untuk memprediksi 

pendapatan bagi hasil bulanan/triwulan, pendapatan margin murabahah 

bulanan/triwulan.

2. Prediksi (peramalan) analisis jangka menengah 

 Peramalan atau perkiraan ini biasanya memiliki jangka waktu 1 tahun hingga 3 tahun. 

Perkiraan ini berguna untuk memprediksi pendapatan bagi hasil tahunan. 

pendapatan margin murabahah tahunan.

3. Prediksi (peramalan) analisis jangka panjang 

 Umumnya untuk jangka waktu rencana 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang 

digunakan untuk merencanakan produk baru, belanja modal, pengembangan situs 

atau fasilitas, dan penelitian dan pengembangan (R&D). Sedangkan jenis-jenis 

peramalan (prediksi) yang didasarkan pada aspek strategis perencanaan operasi 

masa depan antara lain:

a. Peramalan atau perkiraan ekonomi, prakiraan ini menjelaskan/memprediksi 

siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang 

dibutuhkan untuk pembangunan perumahan dan indikator zonasi lainnya.

b. Peramalan atau perkiraan teknologi, memfokuskan pada tingkat kemajuan 

teknologi, terutama memperkenalkan teknologi dengan produk baru dan 

menarik, perlunya pabrik dan peralatan baru.
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dengan metode berbeda tersebut.
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 Metode prediksi atau peramalan ini memiliki durasi hingga 1 tahun tetapi biasanya 

kurang dari 3 bulan. Peramalan ini biasanya digunakan untuk memprediksi 
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c. Peramalan atau perkiraan permintaan, adalah memproyeksikan permintaan akan 

suatu produk atau jasa layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga 

Peramalan Penjualan yang mengontrol produksi, kapasitas, dan sistem 

penjadwalan, dan input data peralatannya untuk perencanaan keuangan, 

pemasaran, dan sumber daya manusia.

Pendekatan Peramalan Keuangan Entitas Syariah 

Secara umum, teknik dan metode peramalan dapat dibagi menjadi dua kategori, masing-

masing terdiri dari beberapa model. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Spyros 

Makridakis: 

1. Peramalan Metode Kualitatif 

 Peramalan metode ini berfokus pada keputusan-keputusan yang muncul dari hasil 

diskusi atau pendapat pribadi seseorang.  Tak menutup kemungkinan intuisi dan 

subjektivitas terjadi di peramalan metode ini. Sekalipun kelihatannya kurang ilmiah, tetapi 

metode ini paling tidak dapat memberikan sumbangsih hasil yang baik. Peramalan 

metode kualitatif ini dapat dibagi menjadi 2 yakni:

Penilaian dan prediksi mengenai beraneka aspek di masa yang akan datang 

diperoleh dari setiap metode khusus dan hasilnya digabungkan dalam peramalan 

yang diinginkan. Konsep dan pola peramalan eksploratif ini biasanya diawali dengan 

pemikiran bila terjadi suatu masalah dan kemungkinan penggalian data keuangan 

sebagai tolak ukur dalam suatu keputusan peramalan. Hal ini dapat dicontohkan 

pada kerangka diagram pemikiran pengembangan usaha produk massa untuk 

industri makanan dan minuman sebagai berikut:

Diagram 1. 

(Demand) Kebutuhan Masyarakat

Pengembangan Produk Usaaha untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Sub Sektor Bahan Pangan 

Sektor Usaha Pertanian (Padi)

Prediksi (peramalan) Penerimaan Pengembangan Produk Usaha

Analisis Peramalan Pendapatan Kotor Usaha 
Analisis Peramalan Pendapatan Bersih Usaha 
Analisis Penilaian Investasi dengan R/C Ratio

Kebutuhan Produksi Biaya Produksi

Target Pendapatan Bersih Pengembangan Produk Baru

a. Peramalan Metode Eksplorasi 

 Peramalan metode eksplorasi merupakan metode yang penggunaannya diawali 

dengan aneka pengetahuan dan data mengenai masa lalu, walaupun tidak terlalu 

memadai.  

Metode ini terdiri dari:

1) Pengembangan skenario

 Teknik berdasarkan konsep permainan peran untuk menggambarkan 

beberapa alternatif keadaan di masa mendatang. Keunggulan metode ini 

adalah dapat mengembangkan berbagai alternatif keadaan yang 

diramalkan di waktu mendatang. Kelemahan dari metode ini adalah 

skenario yang dikembangkan mungkin saja jauh dari keadaan yang 

sebenarnya.

2) Pendekatan Delphi

 Pendekatan ini berupa diskusi panel yang mencakup beberapa ahli atau 

yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan 

yang akan diramalkan. Keunggulan metode ini adalah hasil yang diperoleh 

kemungkinan akan lebih mendekati kenyataan karena telah melalui 

beberapa tahapan penilaian dari para ahli yang menjadi pesertanya. 

Kelemahannya mahal karena menyertakan beberapa ahli dan waktu yang 

dibutuhkan mungkin lebih lama bila konsensus sulit untuk dicapai.

3) Matriks Dampak Silang

 Teknik ini menggunakan matriks untuk menguraikan dua tipe data, guna 

menghimpun perkembangan yang mungkin terjadi di masa yang akan 

datang. Tipe pertama digunakan untuk mengestimasi probabilitas setiap 

perkembangan yang akan terjadi dalam beberapa periode waktu yang 

dispesifikasikan di masa yang akan datang. Tipe kedua digunakan untuk 

mengestimasi probabilitas periode waktu yang dispesifikasikan di masa 

yang akan datang dan mengestimasikan probabilitas setiap 

perkembangan yang potensial berpengaruh terhadap kemungkinan 

terjadinya kejadian lainnya.

4) Penaksiran Berdasarkan Kurva 

 Teknik ini didasarkan pada pemikiran bahwa untuk kegiatan tertentu ada 

satu kurva yang lazim digunakan serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara teoritis maupun empiris. Contoh dalam bidang pemasaran: siklus 

hidup produk dapat diramalkan dengan menggunakan kurva S.

Pendekatan kurva S bisa digunakan untuk meramalkan perkembangan 

suatu teknologi baru dengan empat tahapan sebagai berikut:

a) Tahap pertama, pertumbuhannya lambat.

b) Tahap kedua, pertumbuhannya cepat

c) Tahap kematangan, pertumbuhannya melambat, dan

d) Tahap akhir, perkembangannya menurun.

Diagram 1.  Kerangka diagram pemikiran pengembangan usaha produk
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Diagram 1. 

(Demand) Kebutuhan Masyarakat

Pengembangan Produk Usaaha untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Sub Sektor Bahan Pangan 

Sektor Usaha Pertanian (Padi)

Prediksi (peramalan) Penerimaan Pengembangan Produk Usaha

Analisis Peramalan Pendapatan Kotor Usaha 
Analisis Peramalan Pendapatan Bersih Usaha 
Analisis Penilaian Investasi dengan R/C Ratio

Kebutuhan Produksi Biaya Produksi

Target Pendapatan Bersih Pengembangan Produk Baru

a. Peramalan Metode Eksplorasi 

 Peramalan metode eksplorasi merupakan metode yang penggunaannya diawali 

dengan aneka pengetahuan dan data mengenai masa lalu, walaupun tidak terlalu 

memadai.  
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 Teknik berdasarkan konsep permainan peran untuk menggambarkan 
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2) Pendekatan Delphi

 Pendekatan ini berupa diskusi panel yang mencakup beberapa ahli atau 
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Diagram 1.  Kerangka diagram pemikiran pengembangan usaha produk

114 Analisis Laporan Keuangan Syariah 115Analisis Laporan Keuangan Syariah



Tabel. 10.4 Data Perbandingan Penjualan PT AS dan BS

Tahun
PT. AS (1) PT. BS (2) Total Penjualan (1) + (2)

Penjualan Total Penjualan (1) + (2)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rp   9.000.000.000,00

Rp 10.000.000.000,00

Rp 12.000.000.000,00

Rp 21.000.000.000,00

Rp 23.000.000.000,00

Rp 24.000.000.000,00

Rp 5.000.000.000,00

Rp 6.000.000.000,00

Rp 7.000.000.000,00

-

-

-

Rp 14.000.000.000,00

Rp 16.000.000.000,00

Rp 19.000.000.000,00

Rp 21.000.000.000,00

Rp 23.000.000.000,00

Rp 24.000.000.000,00

b. Metode Normatif 

 Metode ini adalah teknik yang diadopsi dari teori pengambilan keputusan dan 

teori organisasi. Ia menganalisis sasaran atau target yang akan dicapai, 

kebutuhan entitas syariah sesuai dengan tujuan entitas di masa yang akan 

datang lalu mengidentifikasi langkah-langkah apa yang diperlukan dan strategi 

untuk mencapai target-target tersebut.

2. Peramalan Metode Kuantitatif 

 Merupakan sebuah prosedur peramalan yang memiliki aturan matematis dan 

statistik yang menunjukan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih 

variabel yang mempengaruhinya. Peramalan kuantitatif didasarkan di masa yang 

akan datang. Peramalan Metode Kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yakni:

a. Pola Deret Waktu (Times Series)

 Analisis deret waktu atau time series merupakan analisis komparatif data 

dengan data keuangan periode sebelumnya (perbandingan data historis). 

Peramalan (forecasting) digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan di 

masa mendatang.

 Model deret waktu didasarkan pada serangkaian data yang berjarak sama dan 

berkelanjutan (misalnya, harian, mingguan, bulanan, tahunan). Seiring waktu, 

dataset biasanya ditabulasi dan digambarkan dalam bentuk grafik yang 

menunjukkan perilaku target, meskipun terdiri dari serangkaian pengamatan 

dari berbagai variabel. Deret waktu sangat cocok digunakan untuk 

memprediksi permintaan berkelanjutan di mana pola permintaan masa lalu 

sangat konsisten dalam jangka waktu yang lama. Analisis deret waktu 

didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu terdiri dari komponen-komponen 

seperti pola trend (T), pola periodic/cycle (C), pola musiman (S), dan variasi acak 

(R). Ada beberapa metode untuk model tersebut, antara lain ARIMA, Bayesian, 

autokorelasi, Kalman filter, multivariat, smoothing, dan regresi.

Studi Kasus

Perbandingan ROA PT X yang termasuk dalam kriteria daftar emiten yang 

masuk kategori saham syariah dengan ROA Industri sejenis bersifat 

syariah:

Tabel 10.3 Perbandingan ROA PT X 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ROA Industri Syariah SejenisTahun

9,00%

11,00%

12,00%

19,00%

14,00%

13,00%

12,50%

10,50%

12,00%

13,20%

17,00%

15,00%

14,75%

13,50%

ROA

Dalam analisis deret waktu (time series) di atas terlihat bahwa trend ROA 

entitas syariah X masih di atas ROA industri syariah yang sejenis. Ini 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan lebih baik dibandingkan 

dengan entitas lain di industri yang sama.

Contoh data deret waktu penjualan PT AS dan PT BS, di mana keduanya 

merupakan emiten yang termasuk dalam daftar saham syariah.

b. Metode Peramalan Model Kausal

 Model peramalan model kausal merupakan model peramalan yang 

mempertimbangkan variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi jumlah 

yang diprediksikan. Lebih mudahnya, metode ini menggunakan pendekatan 

sebab-akibat untuk memprediksi kondisi di masa depan dengan mencari dan 

mengukur beberapa variabel bebas (independen) yang merupakan faktor 

utama pengaruhnya pada variabel tidak bebas yang akan diramalkan. Pada 

metode kausal, terdapat tiga kelompok metode umum digunakan: 

1) Peramalan dengan metoda regresi dan korelasi, menggunakan teknik 

kuadrat terkecil (least square). Metode least square umum digunakan 

dalam memprediksikan kemungkinan perubahan pos-pos data di jangka 
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masa mendatang.

 Model deret waktu didasarkan pada serangkaian data yang berjarak sama dan 

berkelanjutan (misalnya, harian, mingguan, bulanan, tahunan). Seiring waktu, 
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(R). Ada beberapa metode untuk model tersebut, antara lain ARIMA, Bayesian, 

autokorelasi, Kalman filter, multivariat, smoothing, dan regresi.
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Dalam analisis deret waktu (time series) di atas terlihat bahwa trend ROA 

entitas syariah X masih di atas ROA industri syariah yang sejenis. Ini 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan lebih baik dibandingkan 

dengan entitas lain di industri yang sama.

Contoh data deret waktu penjualan PT AS dan PT BS, di mana keduanya 

merupakan emiten yang termasuk dalam daftar saham syariah.

b. Metode Peramalan Model Kausal

 Model peramalan model kausal merupakan model peramalan yang 

mempertimbangkan variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi jumlah 

yang diprediksikan. Lebih mudahnya, metode ini menggunakan pendekatan 

sebab-akibat untuk memprediksi kondisi di masa depan dengan mencari dan 

mengukur beberapa variabel bebas (independen) yang merupakan faktor 

utama pengaruhnya pada variabel tidak bebas yang akan diramalkan. Pada 

metode kausal, terdapat tiga kelompok metode umum digunakan: 

1) Peramalan dengan metoda regresi dan korelasi, menggunakan teknik 

kuadrat terkecil (least square). Metode least square umum digunakan 

dalam memprediksikan kemungkinan perubahan pos-pos data di jangka 
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 pendek. Misal, peramalan hubungan pembiayaan mudharabah, 

musyarakah dan murabahah dengan giro, tabungan dan deposito yang 

menggunakan akad wadiah atau mudharabah. 

2) Peramalan dengan metode ekonometri, didasarkan pada persamaan 

regresi simultan. Metoda regresi simultan ini cenderung digunakan untuk 

perencanaan ekonomi nasional, baik untuk peramalan jangka pendek 

ataupun jangka panjang. Misalnya peramalan besarnya indikator moneter 

untuk beberapa tahun ke depan. 

3) Peramalan dengan input output methods yang umum digunakan dalam 

perencanaan ekonomi nasional di jangka panjang. Misalkan, tindakan 

meramalkan pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan domestik bruto 

(PDB) di beberapa periode 5-10 tahun mendatang.

E. Metode Analisis Perbandingan Antar Entitas Syariah

Pada saat analis menggunakan perbandingan industri, mereka secara implisit berasumsi 

bahwa ada perbedaan signifikan dalam rasio keuangan antar industri. 

Secara implisit, perbandingan antar industri akan mengakui adanya perbedaan risiko bisnis 

antar industri. Apabila asumsi ini benar, maka perbandingan perusahaan-perusahaan pada 

industri tersebut relevan dilakukan, karena perusahaan yang diperbandingkan tersebut 

memiliki kelas risiko bisnis yang sama. Namun bila risiko bisnis antar industri tidak 

berlainan, maka perbandingan antar industri tidak memiliki dasar yang cukup kuat.

Tujuan dan manfaat melakukan analisis perbandingan antara entitas syariah: 

1. Bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu entitas syariah;

2. Memberikan informasi mengenai kesanggupan entitas syariah dalam 

mengembalikan pinjaman qardh, pembiayaan, bagi hasil dan lain-lain;

3. Sebelum melakukan kerjasama dengan pemasok, perusahaan harus melakukan 

analisis terhadap kondisi keuangan entitas syariah, profitabilitas pemasok serta 

kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas melalui analisis laporan keuangan;

4. Digunakan untuk mengetahui informasi tentang kesanggupan nasabah pengelola 

(mudharib) dalam memenuhi liabilitasnya, pembeli dalam akad murabahah;

5. Untuk mengetahui apakah entitas syariah yang akan dimasuki tersebut memiliki 

prospek yang bagus; 

6. Bahan acuan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak entitas yang harus 

dibayarkan;

7. Analisis laporan dibuat untuk menentukan perkembangan entitas syariah, karena 

pihak internal seperti seorang manajer dapat menjadikannya sebagai acuan untuk 

menyusun strategi kedepannya;

8. Untuk mengetahui kondisi keuangan pesaing; dan

9. Dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kerusakan yang dialami perusahaan.

a. Rata-rata aritmetika

b. Rata-rata nilai tertimbang untuk nilai buku saham  

c. Median

d. Modus

SOAL LATIHAN

1. Apa perbedaan antara analisis times series dengan 

analisis forecasting?

2. Sebutkan perbedaan kelebihan dan kelemahan dari 

metode Univariate dan Multivariate.

3. Buka website idx.co.id, lalu temukan daftar terbaru 

saham-saham yang termasuk dalam Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) yang telah dikeluarkan atas hasil 

review DES oleh OJK. Lakukan penggolongan 

berdasarkan kriteria industri dan sub-industri dari 

perusahaan-perusahaan tersebut.

4. Pilih salah satu perusahaan (emiten) yang termasuk 

dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari soal 

no 3 di atas. Lakukan penilaian menggunakan empat 

jenis rasio profitabilitas yaitu ROA, ROE, ROI dan EPS 

dengan waktu t (tahun atau periode saat ini) dan t-1 

(periode atau tahun sebelumnya). Berikan arti dari hasil 

nilai yang Anda hitung tersebut.

5. Lakukan juga penilaian rasio profitabilitas untuk 

perusahaan-perusahaan kompetitor (pesaing) 

perusahaan yang Anda pilih. 

6. Bukalah website idx.co.id, unduh salah satu laporan 

keuangan perusahaan yang termasuk dalam daftar 

JII70, lalu lakukanlah perbandingan metode:
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Bab ini membicarakan bagaimana melakukan analisis kesehatan keuangan di bank syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan penilaian rasio kinerja keuangan bagi Bank Syariah

2. Memahami dan mampu melakukan penilaian penerapan manajemen risiko Bank 

Syariah

B. Penilaian Rasio Kinerja Keuangan Bank Syariah

Saat ini perkembangan perbankan syariah terbukti pesat dilihat dari banyaknya institusi 

keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan perkembangan jumlah perbankan syariah 

dari tahun ke tahun, saat ini terdapat 12 BUS sehubungan mergernya 3 (tiga) BUS pada 

awal tahun 2021 menjadi bank umum syariah terbesar di Indonesia dan 20 UUS. Maraknya 

bank syariah di Indonesia menimbulkan persaingan antar bank. Persaingan tersebut tidak 

hanya antar bank konvensional namun juga sesama bank syariah. Hal ini memberikan 

tantangan serta tuntutan bank syariah agar menunjukkan keunggulan, mampu bersaing 

serta meningkatkan kinerja.

Meningkatnya persaingan di jasa industri keuangan akan mempengaruhi kinerja suatu 

bank termasuk keuangan bank syariah, sehingga bank syariah perlu dianalisis tingkat 

kesehatannya. Perekonomian Indonesia berkembang sangat pesat dengan segala 

rintangan dan tantangannya sehingga otoritas pengawasan perbankan nasional dimana 

perbankan nasional merupakan salah satu infrastruktur utama pembiayaan 

perekonomian  mengeluarkan pedoman tentang penilaian tingkat kesehatan bank, antara 

lain terkait aspek  Permodalan (capital), Kualitas Aset (aset quality), Manajemen 

(management), Rentabilitas (earning), Likuiditas (liquidity), sensitivitas atas risiko pasar 

(sensitivity to risk). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan melakukan 

penilaian tingkat kesehatan bank, selain itu bank juga wajib melakukan penilaian sendiri 

(self assessment)  atas Tingkat Kesehatan Bank dan dilakukan minimal setiap semester 

untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Hasil self assessment Tingkat Kesehatan 

Bank yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan 

Komisaris. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan 

berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau 

disebut dengan Risk-based Bank Rating (RBBR). 

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian 

tingkat kesehatan Bank secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor 

sebagai berikut: profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance, rentabilitas 

(earnings), dan permodalan (capital). Sedangkan Unit Usaha Syariah wajib melakukan 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual hanya dengan cakupan penilaian 

terhadap faktor profil risiko (risk profile). Berikut faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan 

bank :
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Bab ini membicarakan bagaimana melakukan analisis kesehatan keuangan di bank syariah.

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan penilaian rasio kinerja keuangan bagi Bank Syariah

2. Memahami dan mampu melakukan penilaian penerapan manajemen risiko Bank 

Syariah

B. Penilaian Rasio Kinerja Keuangan Bank Syariah

Saat ini perkembangan perbankan syariah terbukti pesat dilihat dari banyaknya institusi 

keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan perkembangan jumlah perbankan syariah 

dari tahun ke tahun, saat ini terdapat 12 BUS sehubungan mergernya 3 (tiga) BUS pada 

awal tahun 2021 menjadi bank umum syariah terbesar di Indonesia dan 20 UUS. Maraknya 

bank syariah di Indonesia menimbulkan persaingan antar bank. Persaingan tersebut tidak 

hanya antar bank konvensional namun juga sesama bank syariah. Hal ini memberikan 

tantangan serta tuntutan bank syariah agar menunjukkan keunggulan, mampu bersaing 

serta meningkatkan kinerja.

Meningkatnya persaingan di jasa industri keuangan akan mempengaruhi kinerja suatu 

bank termasuk keuangan bank syariah, sehingga bank syariah perlu dianalisis tingkat 

kesehatannya. Perekonomian Indonesia berkembang sangat pesat dengan segala 

rintangan dan tantangannya sehingga otoritas pengawasan perbankan nasional dimana 

perbankan nasional merupakan salah satu infrastruktur utama pembiayaan 

perekonomian  mengeluarkan pedoman tentang penilaian tingkat kesehatan bank, antara 

lain terkait aspek  Permodalan (capital), Kualitas Aset (aset quality), Manajemen 

(management), Rentabilitas (earning), Likuiditas (liquidity), sensitivitas atas risiko pasar 

(sensitivity to risk). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan melakukan 

penilaian tingkat kesehatan bank, selain itu bank juga wajib melakukan penilaian sendiri 

(self assessment)  atas Tingkat Kesehatan Bank dan dilakukan minimal setiap semester 

untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Hasil self assessment Tingkat Kesehatan 

Bank yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan 

Komisaris. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan 

berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau 

disebut dengan Risk-based Bank Rating (RBBR). 

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian 

tingkat kesehatan Bank secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor 

sebagai berikut: profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance, rentabilitas 

(earnings), dan permodalan (capital). Sedangkan Unit Usaha Syariah wajib melakukan 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual hanya dengan cakupan penilaian 

terhadap faktor profil risiko (risk profile). Berikut faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan 

bank :
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Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual terhadap Rencana Bisnis 

Bank (RBB) Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi 

antara lain pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non 

operasional, beban non operasional, dan laba bersih dibandingkan dengan 

rencana bisnis Bank.

d. Kinerja Komponen 

Laba (Rentabilitas) 

Aktual terhadap 

Rencana Bisnis Bank 

(RBB).

Kemampuan Komponen Laba (Rentabilitas) dalam Meningkatkan 

Permodalan adalah kemampuan Bank dalam meningkatkan permodalan 

baik secara internal maupun eksternal.

a. Kemampuan 

Komponen Laba 

(Rentabilitas) dalam 

Meningkatkan 

Permodalan

a. Pendapatan 

Penyaluran Dana 

Sumber-

sumber yang 

Mendukung 

Rentabilitas
Setelah Bagi Hasil – 

(Imbalan dan Bonus)

1)   Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil, Imbalan dan Bonus 

adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal 

hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). Pendapatan penyaluran 

dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan 

beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan 

bonus dari penghimpunan dana. 

2)   Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah

b. Pendapatan 

Operasional lainnya 

1)   Pendapatan Operasional lainnya adalah pendapatan operasional 

lainnya disetahunkan.

 2)  Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

c. Beban Overhead 1)   Beban overhead adalah seluruh biaya-biaya operasional yang bukan 

merupakan beban bagi hasil (disetahunkan) meliputi biaya: a) 

Penyusutan/amortisasi aset; b) Biaya tenaga kerja; c) Pendidikan dan 

pelatihan; d) Premi asuransi; e) Kerugian karena Risiko Operasional; f) 

Penelitian dan pengembangan; g) Sewa; h) Promosi; i) Pajak-pajak 

(tidak termasuk pajak penghasilan); j) Pemeliharan dan perbaikan; k) 

Barang dan jasa; dan l) Lainnya.

 2)  Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

d. Beban Pencadangan 1)   Beban Pencadangan adalah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk pencadangan berupa kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan 

& PPA Non Produktif (disetahunkan).

2)   Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan 

bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-

rata aktiva produktif. 

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

a.  Return on Asset (ROA) 

PARAMETER 

Tabel 11.1. Rasio Kinerja Rentabilitas

KETERANGAN

1)  Laba Sebelum Pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba 

rugi Bank tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang 

berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan 

Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang 

disetahunkan. 

2)   Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

1.

Rata-rata Total Aset

Laba Sebelum Pajak 

b. Net Operation Margin 

(NOM)

(Pendapatan Penyaluran 

Dana Setelah Bagi Hasil 

– Beban Operasional )

1)   Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan 

penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban 

operasional (disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana meliputi 

seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban bagi 

hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana.

2)   Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi 

hasil dan bonus (disetahunkan).

3)   Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan 

bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-

rata aktiva produktif. 

c. Net Imbalan (NI) 

(Pendapatan Penyaluran 

Dana Setelah Bagi Hasil 

– (Imbalan dan Bonus) ) 

1)   Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil – (Imbalan dan 

Bonus) adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban 

imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). Pendapatan 

penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, 

sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, 

imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana. 

INDIKATOR

1.  Penilaian Faktor Profil Risiko.

 Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas 

penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. 

2.  Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG).

 Penilaian faktor Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah merupakan 

penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip Good 

Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

profesional, dan kewajaran. 

3.  Penilaian Faktor Rentabilitas.

 Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-

sumber Rentabilitas, kesinambungan (sustainability) Rentabilitas, manajemen 

Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan 

mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank Umum Syariah, 

dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group¸ baik melalui 

analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Adapun rasio kinerja rentabilitas bank 

syariah sebagai berikut :
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Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual terhadap Rencana Bisnis 

Bank (RBB) Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi 

antara lain pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non 

operasional, beban non operasional, dan laba bersih dibandingkan dengan 

rencana bisnis Bank.

d. Kinerja Komponen 

Laba (Rentabilitas) 

Aktual terhadap 

Rencana Bisnis Bank 

(RBB).

Kemampuan Komponen Laba (Rentabilitas) dalam Meningkatkan 

Permodalan adalah kemampuan Bank dalam meningkatkan permodalan 

baik secara internal maupun eksternal.

a. Kemampuan 

Komponen Laba 

(Rentabilitas) dalam 

Meningkatkan 

Permodalan

a. Pendapatan 

Penyaluran Dana 

Sumber-

sumber yang 

Mendukung 

Rentabilitas
Setelah Bagi Hasil – 

(Imbalan dan Bonus)

1)   Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil, Imbalan dan Bonus 

adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal 

hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). Pendapatan penyaluran 

dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan 

beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan 

bonus dari penghimpunan dana. 

2)   Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah

b. Pendapatan 

Operasional lainnya 

1)   Pendapatan Operasional lainnya adalah pendapatan operasional 

lainnya disetahunkan.

 2)  Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

c. Beban Overhead 1)   Beban overhead adalah seluruh biaya-biaya operasional yang bukan 

merupakan beban bagi hasil (disetahunkan) meliputi biaya: a) 

Penyusutan/amortisasi aset; b) Biaya tenaga kerja; c) Pendidikan dan 

pelatihan; d) Premi asuransi; e) Kerugian karena Risiko Operasional; f) 

Penelitian dan pengembangan; g) Sewa; h) Promosi; i) Pajak-pajak 

(tidak termasuk pajak penghasilan); j) Pemeliharan dan perbaikan; k) 

Barang dan jasa; dan l) Lainnya.

 2)  Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

d. Beban Pencadangan 1)   Beban Pencadangan adalah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk pencadangan berupa kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan 

& PPA Non Produktif (disetahunkan).

2)   Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan 

bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-

rata aktiva produktif. 

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

a.  Return on Asset (ROA) 

PARAMETER 

Tabel 11.1. Rasio Kinerja Rentabilitas

KETERANGAN

1)  Laba Sebelum Pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba 

rugi Bank tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang 

berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan 

Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang 

disetahunkan. 

2)   Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

1.

Rata-rata Total Aset

Laba Sebelum Pajak 

b. Net Operation Margin 

(NOM)

(Pendapatan Penyaluran 

Dana Setelah Bagi Hasil 

– Beban Operasional )

1)   Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan 

penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban 

operasional (disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana meliputi 

seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban bagi 

hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana.

2)   Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi 

hasil dan bonus (disetahunkan).

3)   Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan 

bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-

rata aktiva produktif. 

c. Net Imbalan (NI) 

(Pendapatan Penyaluran 

Dana Setelah Bagi Hasil 

– (Imbalan dan Bonus) ) 

1)   Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil – (Imbalan dan 

Bonus) adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban 

imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). Pendapatan 

penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, 

sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, 

imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana. 

INDIKATOR

1.  Penilaian Faktor Profil Risiko.

 Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas 

penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. 

2.  Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG).

 Penilaian faktor Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah merupakan 

penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip Good 

Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

profesional, dan kewajaran. 

3.  Penilaian Faktor Rentabilitas.

 Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-

sumber Rentabilitas, kesinambungan (sustainability) Rentabilitas, manajemen 

Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan 

mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank Umum Syariah, 

dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group¸ baik melalui 

analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Adapun rasio kinerja rentabilitas bank 

syariah sebagai berikut :
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Modal Inti (Tier 1) Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

Berdasarkan prinsip syariah.

Critized Assets

(Kualitas Rendah) –CKPN 

(Kualitas Rendah) 

a)   Critized Assets adalah aset produktif neraca dengan kualitas rendah 

yaitu aset produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, 

kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku 

mengenai Kual itas Aktiva/Aset,  termasuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti 

terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara 

kualitas lancar. 

b)   CKPN Kualitas Rendah adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

untuk pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, dan macet, termasuk CKPN untuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti 

terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara 

kualitas lancar. 

c)   Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.

a)   Aset Produktif adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang 

berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah 

b)   Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet. 

c)   Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar 

akuntansi yang berlaku. 

d)   CKPN Aset Produktif Bermasalah adalah CKPN yang dibentuk atas 

aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 

e)   Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.

Aset Kualitas Rendah – 

CKPN untuk Aset 

Kualitas Rendah

a)  Aset Kualitas Rendah adalah seluruh aktiva Bank baik produktif 

maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang 

berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, 

dan penyertaan modal sementara kualitas lancar. 

b)  Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar 

akuntansi yang berlaku. 

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

a)  Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

Berdasarkan prinsip syariah. 

b)   Total Modal adalah modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

Berdasarkan prinsip syariah.

e. Beban Operasional 1)   Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi 

hasil dan bonus (disetahunkan). 

2)   Pendapatan Operasional adalah pendapatan penyaluran dana. 

a. Core ROA = Primary 

Core Net Income - 

Operating

1)   Primary Core Net Income adalah primary core Income dikurangi 

dengan primary core expense (disetahunkan).

 2)  Primary Core Income adalah pendapatan penyaluran dana setelah 

bagi hasil, imbalan dan bonus ditambah dengan fee based income 

(disetahunkan). 

3)   Primary Core Expense adalah beban overhead yakni beban 

operasional selain beban bagi hasil, imbalan dan bonus dan kerugian 

penurunan nilai (disetahunkan).

4)   Operating Discretionary Items adalah kerugian penurunan nilai 

(disetahunkan). 

5)   Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

Stabilitas 

komponen 

komponen yang 

mendukung 

Rentabilitas Discretionary Items

Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

 2)  Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

d.  Penilaian Faktor Permodalan.

 Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan 

kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank 

Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan 

modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian 

kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan 

Profil Risiko. Semakin tinggi Risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk 

mengantisipasi Risiko tersebut. Adapun rasio penilaian kinerja permodalan bank syariah 

sebagai berikut :

PARAMETER 

Table 11.2 Matriks Indikator Penilaian Kinerja Permodalan

KETERANGAN

a)  Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip 

syariah.

b)   Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan trend 

KPMM

Kecukupan 

modal Bank

INDIKATOR

a.  Rasio Kecukupan 

Modal:
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NO.

3.

 Pendapatan 

Operasional

Rata-rata Total Aset

NO.

1.

NO.

Modal

ATMR

ATMR

Modal Inti

Total Modal

(Modal Inti + Cadangan Umum)

Aset Produktif 

Bermasalah – CKPN 

Aset Produktif 

Bermasalah

(Modal Inti + Cadangan 

Umum)

(Modal Inti + Cadangan 

Umum)



Modal Inti (Tier 1) Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

Berdasarkan prinsip syariah.

Critized Assets

(Kualitas Rendah) –CKPN 

(Kualitas Rendah) 

a)   Critized Assets adalah aset produktif neraca dengan kualitas rendah 

yaitu aset produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, 

kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku 

mengenai Kual itas Aktiva/Aset,  termasuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti 

terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara 

kualitas lancar. 

b)   CKPN Kualitas Rendah adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

untuk pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, dan macet, termasuk CKPN untuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti 

terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara 

kualitas lancar. 

c)   Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.

a)   Aset Produktif adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang 

berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah 

b)   Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet. 

c)   Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar 

akuntansi yang berlaku. 

d)   CKPN Aset Produktif Bermasalah adalah CKPN yang dibentuk atas 

aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 

e)   Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.

Aset Kualitas Rendah – 

CKPN untuk Aset 

Kualitas Rendah

a)  Aset Kualitas Rendah adalah seluruh aktiva Bank baik produktif 

maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang 

berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, 

dan penyertaan modal sementara kualitas lancar. 

b)  Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar 

akuntansi yang berlaku. 

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

a)  Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

Berdasarkan prinsip syariah. 

b)   Total Modal adalah modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

Berdasarkan prinsip syariah.

e. Beban Operasional 1)   Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi 

hasil dan bonus (disetahunkan). 

2)   Pendapatan Operasional adalah pendapatan penyaluran dana. 

a. Core ROA = Primary 

Core Net Income - 

Operating

1)   Primary Core Net Income adalah primary core Income dikurangi 

dengan primary core expense (disetahunkan).

 2)  Primary Core Income adalah pendapatan penyaluran dana setelah 

bagi hasil, imbalan dan bonus ditambah dengan fee based income 

(disetahunkan). 

3)   Primary Core Expense adalah beban overhead yakni beban 

operasional selain beban bagi hasil, imbalan dan bonus dan kerugian 

penurunan nilai (disetahunkan).

4)   Operating Discretionary Items adalah kerugian penurunan nilai 

(disetahunkan). 

5)   Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

Stabilitas 

komponen 

komponen yang 

mendukung 

Rentabilitas Discretionary Items

Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

 2)  Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

d.  Penilaian Faktor Permodalan.

 Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan 

kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank 

Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan 

modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian 

kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan 

Profil Risiko. Semakin tinggi Risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk 

mengantisipasi Risiko tersebut. Adapun rasio penilaian kinerja permodalan bank syariah 

sebagai berikut :

PARAMETER 

Table 11.2 Matriks Indikator Penilaian Kinerja Permodalan

KETERANGAN

a)  Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip 

syariah.

b)   Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan trend 

KPMM

Kecukupan 

modal Bank

INDIKATOR

a.  Rasio Kecukupan 

Modal:
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NO.

3.

 Pendapatan 

Operasional

Rata-rata Total Aset

NO.

1.

NO.

Modal

ATMR

ATMR

Modal Inti

Total Modal

(Modal Inti + Cadangan Umum)

Aset Produktif 

Bermasalah – CKPN 

Aset Produktif 

Bermasalah

(Modal Inti + Cadangan 

Umum)

(Modal Inti + Cadangan 

Umum)



Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014

c)   CKPN untuk Aset Kualitas Rendah adalah CKPN yang dibentuk atas 

aset dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan, dan macet, termasuk CKPN untuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, 

dan penyertaan modal sementara kualitas lancar. 

d)   Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

Faktor-faktor yang melandasi Tingkat Manajemen Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah antara lain :

1. Berorientasi Risiko

 Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko dan dampak yang ditimbulkan 

pada kinerja bank secara keseluruhan. Dengan demikian, bank diharapkan mampu 

mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dan mengambil langkah-langkah 

pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas 

 Penggunaan parameter dan indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Parameter 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum 

yang harus digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank 

dapat menggunakan parameter yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas 

usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan keadaan 

bank lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

 Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank yaitu, Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan 

Permodalan serta signifikansi parameter penilaian pada masing-masing faktor dalam 

menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas 

dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi 

yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

 Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada 

permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan 

mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar aktor penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung 

dengan fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend 

dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

C. Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS

Memahami POJK nomor 65/ POJK.03/2016 mengenai penerapan manajemen risiko bagi 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan adanya peraturan OJK 

tersebut BUS dan UUS wajib mengimplementasikan Manajemen Risiko.  Manajemen 

Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari 

seluruh kegiatan usaha Bank Syariah. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana 

dimaksud untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan 

Anak. Sedangkan UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan 

satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional 

(BUK). Bank dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan 

Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko 

yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan 

baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Adapun penerapan 

Kualitas Manajemen Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategik, 

Kepatuhan, Reputasi, Imbal Hasil, Investasi memiliki matriks indikator berdasarkan SEOJK 

No. 10/SEOJK.03/2014.
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NO.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 11. 3  Matriks Indikator Penilaian Kualitas Manajemen Risiko

Tata Kelola  Risiko  (Risk  Governance)  mencakup  evaluasi  terhadap: 

(i)  perumusan  tingkat  Risiko  yang  akan  diambil  (risk  appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance) dan 

(ii)  kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan 

tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Kerangka Manajemen Risiko mencakup  evaluasi  terhadap:  

(i)   strategi  Manajemen  Risiko  yang  searah  dengan  tingkat  Risiko  yang akan diambil dan toleransi Risiko; 

(ii)  kecukupan perangkat organisasi dalam  mendukung  terlaksananya  Manajemen  Risiko  secara efektif termasuk 

kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan

(iii)  kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia  mencakup  evaluasi  terhadap:  

(i)   proses  identifikasi, pengukuran, pemantauan,  dan  pengendalian  Risiko;  

(ii)   kecukupan  sistem  informasi  Manajemen  Risiko;  dan  

(iii)  kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.

Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: 

(i)   kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan 

(ii)  kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independent review) dalam Bank baik oleh Satuan  Kerja  

Manajemen  Risiko  (SKMR)  maupun  oleh  Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

1.

2.

3.

4.
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Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014

c)   CKPN untuk Aset Kualitas Rendah adalah CKPN yang dibentuk atas 

aset dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan, dan macet, termasuk CKPN untuk pembiayaan 

direstrukturisasi kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, 

dan penyertaan modal sementara kualitas lancar. 

d)   Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.

PARAMETER KETERANGANINDIKATOR

Faktor-faktor yang melandasi Tingkat Manajemen Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah antara lain :

1. Berorientasi Risiko

 Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko dan dampak yang ditimbulkan 

pada kinerja bank secara keseluruhan. Dengan demikian, bank diharapkan mampu 

mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dan mengambil langkah-langkah 

pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas 

 Penggunaan parameter dan indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Parameter 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum 

yang harus digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank 

dapat menggunakan parameter yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas 

usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan keadaan 

bank lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

 Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank yaitu, Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan 

Permodalan serta signifikansi parameter penilaian pada masing-masing faktor dalam 

menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas 

dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi 

yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

 Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada 

permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan 

mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar aktor penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung 

dengan fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend 

dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

C. Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS

Memahami POJK nomor 65/ POJK.03/2016 mengenai penerapan manajemen risiko bagi 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan adanya peraturan OJK 

tersebut BUS dan UUS wajib mengimplementasikan Manajemen Risiko.  Manajemen 

Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari 

seluruh kegiatan usaha Bank Syariah. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana 

dimaksud untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan 

Anak. Sedangkan UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan 

satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional 

(BUK). Bank dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan 

Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko 

yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan 

baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Adapun penerapan 

Kualitas Manajemen Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategik, 

Kepatuhan, Reputasi, Imbal Hasil, Investasi memiliki matriks indikator berdasarkan SEOJK 

No. 10/SEOJK.03/2014.
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NO.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 11. 3  Matriks Indikator Penilaian Kualitas Manajemen Risiko

Tata Kelola  Risiko  (Risk  Governance)  mencakup  evaluasi  terhadap: 

(i)  perumusan  tingkat  Risiko  yang  akan  diambil  (risk  appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance) dan 

(ii)  kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan 

tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Kerangka Manajemen Risiko mencakup  evaluasi  terhadap:  

(i)   strategi  Manajemen  Risiko  yang  searah  dengan  tingkat  Risiko  yang akan diambil dan toleransi Risiko; 

(ii)  kecukupan perangkat organisasi dalam  mendukung  terlaksananya  Manajemen  Risiko  secara efektif termasuk 

kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan

(iii)  kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia  mencakup  evaluasi  terhadap:  

(i)   proses  identifikasi, pengukuran, pemantauan,  dan  pengendalian  Risiko;  

(ii)   kecukupan  sistem  informasi  Manajemen  Risiko;  dan  

(iii)  kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.

Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: 

(i)   kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan 

(ii)  kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independent review) dalam Bank baik oleh Satuan  Kerja  

Manajemen  Risiko  (SKMR)  maupun  oleh  Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

1.

2.

3.

4.
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SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko bagi Bank 

Umum Syariah ?

2. Jelaskan apa saja peraturan yang terkait dengan 

penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan unit usaha 

syariah.

3. Sebutkan dan jelaskan rasio keuangan yang digunakan 

dalam menilai kinerja perbankan syariah.

4. Sebutkan peraturan terkait penilaian tingkat kesehatan 

bank syariah dan unit usaha syariah yang menerapkan 

manajemen risiko, lalu jelaskan.

5. Sebutkan indikator penilaian kinerja permodalan 

perbankan syariah.
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Bab ini membahas tentang analisis keuangan asuransi syariah.

A.   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan penilaian tingkat kesehatan keuangan asuransi syariah;

2. Memahami dan menjelaskan prinsip umum penilaian tingkat kesehatan asuransi 

syariah; 

3. Memahami dan menjelaskan penilaian tingkat kesehatan asuransi syariah secara 

individual; dan

4. Memahami dan menjelaskan penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan 

perusahaan asuransi syariah.

B.  Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah 

Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa No. 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah mendefinisikan “Asuransi syariah 

(ta'amin, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di 

antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset dan/atau 

tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 

akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.”

Sumanto dkk (2009) memaparkan terbentuknya asuransi dengan sistem Islam menjadi 

sebuah solusi bagi umat muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya akan 

pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan. Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) pada tahun 2003 yang mengatur regulasi syariah mendorong perusahaan-

perusahaan asuransi konvensional membuka cabang ataupun unit usaha syariah. 

Kegiatan asuransi syariah berkaitan dengan adanya regulasi yang mempengaruhi 

operasional perusahaan. Regulasi yang ditetapkan pemerintah bersumber pada fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang dituangkan melalui 

peraturan pemerintah.

PSAK 108 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan 

ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit 

underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru'. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah juga memiliki 

kewenangan untuk melakukan integrasi mengenai arah kebijakan strategi dan tahapan 

pengembangan pada industri syariah, termasuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 

Syariah. Tentu saja instrumen dan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK haruslah sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah, dengan melibatkan DSN-MUI.
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Bab ini membahas tentang analisis keuangan asuransi syariah.
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C. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah

Setiap perusahaan menginginkan memiliki kesehatan keuangan yang stabil, tidak 

terkecuali perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah dapat dikatakan 

sehat jika dikatakan lolos dari proses penilaian kesehatan. Berikut adalah prinsip umum 

dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan asuransi syariah berdasarkan 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/SEOJK.05/2021:

1. Berorientasi Risiko;

 Semua perusahaan tidak akan terlepas dari risiko, begitupun perusahaan asuransi 

syariah. Prinsip berorientasi risiko di sini maksudnya adalah penilaian tingkat 

kesehatan perusahaan asuransi syariah didasarkan pada risiko Perusahaan dan 

dampak yang ditimbulkan pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Selain itu 

penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan asuransi syariah dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan pada saat ini dan masa datang. Selain 

itu yang dimaksud dengan berorientasi risiko adalah perusahaan mampu mendeteksi 

secara lebih dini akar permasalahan - baik internal maupun eksternal -Perusahaan 

serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan 

efisien.

2. Proporsionalitas

 Prinsip umum proporsionalitas dalam hal ini adalah penggunaan parameter atau 

indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan asuransi syariah 

dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan. 

Parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan asuransi syariah 

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang 

harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan asuransi syariah. 

3. Materialitas dan Signifikan; 

 Perusahaan asuransi syariah perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi 

faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan tujuan terjaganya kesehatan 

perusahaan. Yang dimaksud dengan prinsip umum materialitas dan signifikan yaitu 

tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta 

signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam 

menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan 

materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh 

data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan 

Asuransi syariah. 

4. Komprehensif dan terstruktur

 Proses penilaian kesehatan perusahaan asuransi syariah harus memenuhi prinsip 

umum penilaian komprehensif dan terstruktur. Adapun yang dimaksud dengan 

komprehensif dan terstruktur adalah proses penilaian dilakukan secara menyeluruh  

 dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan. Analisis 

dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar 

risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan serta Perusahaan 

Anak yang dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta dan rasio yang 

relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi 

oleh Perusahaan. 

D. Penilaian Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah Secara Individual

Proses Penilaian Kesehatan asuransi syariah secara individual harus mencakup empat 

faktor sebagai berikut: 

1. Tata kelola perusahaan yang baik

 Berdasarkan SE OJK No. 1/SEOJK.05/2021 terdapat beberapa hal terkait dengan 

faktor tata kelola perusahaan yang baik, di antaranya:

a. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap 

pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan;

b. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan 

perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan 

karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan; 

c. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan 

berdasarkan analisis atas 1) penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

bagi Perusahaan, 2) kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan; dan 3) informasi 

lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan yang 

didasarkan pada data dan informasi yang relevan; dan

d. Perusahaan menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik 

dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

1)   peringkat 1;

2)   peringkat 2;

3)   peringkat 3;

4)   peringkat 4; dan

5)   peringkat 5.

 Dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan 

yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi 

Perusahaan yang lebih baik.

2. Profil risiko

 Yang dimaksud dengan profil risiko sesuai dengan SE OJK NO 1/SEOJK.05/2021 

adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
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a. Risiko Inheren

 Yang dimaksud dengan penilaian risiko inheren adalah penilaian atas risiko yang 

melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasikan 

maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan. 

Berikut adalah karakteristik risiko inheren:

1) Strategi bisnis;

2) Karakteristik bisnis;

3) Kompleksitas perusahaan;

4) Kondisi industri perasuransian; dan

5) Kondisi makro ekonomi.

 Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan paramater yang 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-

masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan 

Perusahaan Asuransi syariah. Berikut adalah penilaian risiko inheren berdasarkan 

SE OJK No. 1/SE OJK.05/2021: 

1) Penilaian risiko inheren atas risiko strategi yaitu risiko akibat ketidaktepatan 

Perusahaan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan 

strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis;

2) Penilaian risiko inheren atas risiko operasional yaitu risiko akibat 

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang 

mempengaruhi operasional perusahaan;

3) Penilaian risiko inheren atas risiko asuransi yaitu risiko kegagalan Perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau 

peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), 

penetapan premi atau kontribusi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau 

penanganan klaim;

4) Penilaian risiko inheren atas risiko kredit risiko akibat kegagalan pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat 

kegagalan debitur atau investasi, antara lain risiko konsentrasi investasi, 

counterparty credit risk, dan settlement risk;

5) Penilaian risiko inheren atas risiko pasar yaitu risiko pada posisi aset, liabilitas, 

ekuitas, dan/atau transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari 

kondisi pasar. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai 

tukar, dan risiko harga pasar atas aset perusahaan, termasuk aset yang 

diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta aset yang tersedia 

untuk dijual;

6) Penilaian risiko inheren atas risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan 

Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah 

dikonversi menjadi kas,  tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

perusahaan;

7) Penilaian risiko inheren atas risiko hukum yaitu risiko yang timbul akibat  

tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum;

8) Penilaian risiko inheren atas risiko kepatuhan yaitu risiko akibat Perusahaan 

tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan; dan

9) Penilaian risiko inheren atas risiko reputasi yaitu risiko akibat menurunnya 

tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang bersumber 

dari persepsi negatif terhadap perusahaan.

3. Rentabilitas 

 Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba, sumber-sumber yang mendukung rentabilitas, dan stabilitas 

komponen yang mendukung rentabilitas. Penilaian rentabilitas perusahaan asuransi 

syariah mempertimbangkan tingkat trend, struktur, stabilitas rentabilitas dan 

perbandingan kinerja perusahaan asuransi syariah dengan kinerja kelompok setara baik 

melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Berikut indikator dalam penilaian 

rentabilitas perusahaan asuransi syariah berdasarkan SE OJK No. 1/SE OJK.05/2021:

PARAMETER ATAU INDIKATOR

Tabel 12.1 Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

KETERANGAN

A. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

2

Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas keseluruhan aktivitas 

kegiatan usaha, rasio yang bernilai tinggi dapat memiliki indikasi aktivitas 

berisiko tinggi atau pencadangan yang kurang.

a)   Seluruh aset termasuk PAYDI

Laba atau rugi sebelum pajak

((Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1)) 

Kinerja 

Perusahaan 

dalam 

menghasilkan 

laba 

(rentabilitas)

(1)  Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam 

laporan kinerja keuangan.

(2)  Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (termasuk PAYDI) 

dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan 

keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan 

reasuransi syariah.

2

b)   Hanya produk tradisional

Laba atau rugi sebelum pajak

((Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1))

1)  Return on asset     

(RoA)
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tukar, dan risiko harga pasar atas aset perusahaan, termasuk aset yang 

diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta aset yang tersedia 

untuk dijual;

6) Penilaian risiko inheren atas risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan 

Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah 

dikonversi menjadi kas,  tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

perusahaan;

7) Penilaian risiko inheren atas risiko hukum yaitu risiko yang timbul akibat  

tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum;

8) Penilaian risiko inheren atas risiko kepatuhan yaitu risiko akibat Perusahaan 

tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan; dan

9) Penilaian risiko inheren atas risiko reputasi yaitu risiko akibat menurunnya 

tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang bersumber 

dari persepsi negatif terhadap perusahaan.

3. Rentabilitas 

 Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba, sumber-sumber yang mendukung rentabilitas, dan stabilitas 

komponen yang mendukung rentabilitas. Penilaian rentabilitas perusahaan asuransi 

syariah mempertimbangkan tingkat trend, struktur, stabilitas rentabilitas dan 

perbandingan kinerja perusahaan asuransi syariah dengan kinerja kelompok setara baik 

melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Berikut indikator dalam penilaian 

rentabilitas perusahaan asuransi syariah berdasarkan SE OJK No. 1/SE OJK.05/2021:

PARAMETER ATAU INDIKATOR

Tabel 12.1 Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

KETERANGAN

A. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

2

Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas keseluruhan aktivitas 

kegiatan usaha, rasio yang bernilai tinggi dapat memiliki indikasi aktivitas 

berisiko tinggi atau pencadangan yang kurang.

a)   Seluruh aset termasuk PAYDI

Laba atau rugi sebelum pajak

((Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1)) 

Kinerja 

Perusahaan 

dalam 

menghasilkan 

laba 

(rentabilitas)

(1)  Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam 

laporan kinerja keuangan.

(2)  Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (termasuk PAYDI) 

dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan 

keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan 

reasuransi syariah.

2

b)   Hanya produk tradisional

Laba atau rugi sebelum pajak

((Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1))

1)  Return on asset     

(RoA)
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Rasio pertumbuhan kontribusi yang meningkat menunjukan indikator 

pertumbuhan bisnis.

Kontribusi bruto tw ke-n-1

Untuk pertumbuhan kontribusi bruto dihitung dengan formula sebagai 

berikut:

[Kontribusi bruto tw ke-n – kontribusi bruto tw ke-n-1] 

2) Pertumbuhan 

kontribusi bruto

Kontribusi dana tabarru’ neto

% Loss ratio dari bisnis utama

Beban klaim neto 

3) Loss ratio dari bisnis 

utama
Rasio klaim    =

Kontribusi dana tabarru’ neto

Beban klaim neto 
Rasio beban klaim bisnis utama     =

Bisnis utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dapat berupa 

produk/lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada 

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

4) Rasio biaya

Rasio biaya untuk melihat efesiensi operasional.

(pendapatan underwriting+pendapatan investasi) dana perusahaan

Beban usaha dana perusahaan

5)  Kinerja dana 

perusahaan  

rentabilitas) aktual 

terhadap proyeksi
Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi antara lain:

Proyeksi anggaran

Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual 

a) pendapatan ujroh;

b) pendapatan investasi;

c) pendapatan ujroh pengelolaan investasi;

d) beban usaha;

e) pendapatan dan beban lain; dan

f) laba bersih dibandingkan dengan proyeksi anggaran.

6) Surplus (defisit) 

underwriting

Pertumbuhan surplus underwriting dan rasio perbandingan surplus 

underwriting dengan laba (rugi) pada dana tabarru’, menggambarkan adanya 

peningkatan kinerja dana tabarru' yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan 

Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.

Underwriting Dana Tabarru' TW ke-n-1

[Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru' TW ke-n – Surplus (defisit)

Underwriting Dana Tabarru' TW ke-n-1] Surplus (defisit)

a)  

Rasio

 pertumbuhan 

surplus (defisit) 

underwriting

(1)  Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam 

laporan kinerja keuangan.

(2)  Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (hanya produk 

tradisional) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera 

dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah.

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

Pertumbuhan surplus underwriting dan rasio perbandingan surplus 

underwriting dengan laba (rugi) pada dana tabarru’, menggambarkan adanya 

peningkatan kinerja dana tabarru' yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan 

Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.

Laba (rugi) dana tabarru sebelum pajak

Surplus (defisit) underwriting dana tabarru’b)  Surplus (defisit) 

underwriting 

dana tabarru’ 

terhadap laba 

(rugi) dana 

tabarru’ 

sebelum pajak

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

7)  Pembentukan 

penyisihan

Dalam memperhitungkan pembentukan penyisihan perlu memperhatikan 

paling sedikit:

a)  Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan teknis dana tabarru’. 

Kenaikan (penurunan) penyisihan teknis dana tabarru’ adalah 

sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Reasuransi Syariah.

b)  Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan ujroh dana perusahaan.

  Kenaikan (penurunan) penyisihan ujroh dana perusahaan adalah 

sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Reasuransi Syariah.

c)   Pertumbuhan kenaikan (penurunan) profit equalization reserve pada 

dana investasi peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi.

  Kenaikan (penurunan) profit equalization reserve pada dana investasi 

peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi adalah sebagaimana tertera 

dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 

Syariah.

Sumber-

sumber yang 

mendukung 

rentabilitas

1)  Analisa 

pendapatan 

premi/kontribusi

Penilaian terhadap pendapatan premi/kontribusi tidak hanya didasarkan 

jumlah pendapatan premi/kontribusi pada posisi tertentu (level), tetapi juga 

pada pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi dalam beberapa tahun 

terakhir, misal pertumbuhan premi/kontribusi dalam 5 tahun terakhir.

Penilaian pendapatan premi/kontribusi dilakukan dengan menggunakan 

rasio berikut:

Premi/kontribusi bruto dihitung dari premi/kontribusi penutupan langsung 

ditambah premi/kontribusi penutupan tidak langsung dikurangi dengan 

komisi dibayar.

Premi/kontribusi bruto (Y0)

Rasio pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi (premium growth ratio)

Premi/kontribusi bruto (Y1) – premi/kontribusi bruto (Y0)

2)  Analisa 

pendapatan 

selain 

pendapatan 

premi/kontribusi

Analisa ini menunjukkan ketergantungan dan kontribusi non-premium income 

atau fee based income terhadap kinerja rentabilitas. Jika kontribusi tinggi 

dan/atau berfluktuasi dari periode sebelumnya, diperlukan analisa lebih 

lanjut.

Rata-rata total investasi

Rasio hasil investasi (investment yield):

Pendapatan bunga atau bagi hasil, sewa dan pendapatan investasi lain

Komponen yang termasuk pendapatan selain pendapatan premi/kontribusi:

a)   Analisa Hasil Investasi

b)   Pendapatan imbalan jasa/fee manajemen lainnya dan pendapatan lainnya.

138 Analisis Laporan Keuangan Syariah 139Analisis Laporan Keuangan Syariah

NO. NO.

2.



Rasio pertumbuhan kontribusi yang meningkat menunjukan indikator 

pertumbuhan bisnis.

Kontribusi bruto tw ke-n-1

Untuk pertumbuhan kontribusi bruto dihitung dengan formula sebagai 

berikut:

[Kontribusi bruto tw ke-n – kontribusi bruto tw ke-n-1] 

2) Pertumbuhan 

kontribusi bruto

Kontribusi dana tabarru’ neto

% Loss ratio dari bisnis utama

Beban klaim neto 

3) Loss ratio dari bisnis 

utama
Rasio klaim    =

Kontribusi dana tabarru’ neto

Beban klaim neto 
Rasio beban klaim bisnis utama     =

Bisnis utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dapat berupa 

produk/lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada 

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

4) Rasio biaya

Rasio biaya untuk melihat efesiensi operasional.

(pendapatan underwriting+pendapatan investasi) dana perusahaan

Beban usaha dana perusahaan

5)  Kinerja dana 

perusahaan  

rentabilitas) aktual 

terhadap proyeksi
Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi antara lain:

Proyeksi anggaran

Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual 

a) pendapatan ujroh;

b) pendapatan investasi;

c) pendapatan ujroh pengelolaan investasi;

d) beban usaha;

e) pendapatan dan beban lain; dan

f) laba bersih dibandingkan dengan proyeksi anggaran.

6) Surplus (defisit) 

underwriting

Pertumbuhan surplus underwriting dan rasio perbandingan surplus 

underwriting dengan laba (rugi) pada dana tabarru’, menggambarkan adanya 

peningkatan kinerja dana tabarru' yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan 

Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.

Underwriting Dana Tabarru' TW ke-n-1

[Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru' TW ke-n – Surplus (defisit)

Underwriting Dana Tabarru' TW ke-n-1] Surplus (defisit)

a)  

Rasio

 pertumbuhan 

surplus (defisit) 

underwriting

(1)  Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam 

laporan kinerja keuangan.

(2)  Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (hanya produk 

tradisional) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera 

dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah.

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

Pertumbuhan surplus underwriting dan rasio perbandingan surplus 

underwriting dengan laba (rugi) pada dana tabarru’, menggambarkan adanya 

peningkatan kinerja dana tabarru' yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan 

Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.

Laba (rugi) dana tabarru sebelum pajak

Surplus (defisit) underwriting dana tabarru’b)  Surplus (defisit) 

underwriting 

dana tabarru’ 

terhadap laba 

(rugi) dana 

tabarru’ 

sebelum pajak

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

7)  Pembentukan 

penyisihan

Dalam memperhitungkan pembentukan penyisihan perlu memperhatikan 

paling sedikit:

a)  Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan teknis dana tabarru’. 

Kenaikan (penurunan) penyisihan teknis dana tabarru’ adalah 

sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Reasuransi Syariah.

b)  Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan ujroh dana perusahaan.

  Kenaikan (penurunan) penyisihan ujroh dana perusahaan adalah 

sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Reasuransi Syariah.

c)   Pertumbuhan kenaikan (penurunan) profit equalization reserve pada 

dana investasi peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi.

  Kenaikan (penurunan) profit equalization reserve pada dana investasi 

peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi adalah sebagaimana tertera 

dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 

Syariah.

Sumber-

sumber yang 

mendukung 

rentabilitas

1)  Analisa 

pendapatan 

premi/kontribusi

Penilaian terhadap pendapatan premi/kontribusi tidak hanya didasarkan 

jumlah pendapatan premi/kontribusi pada posisi tertentu (level), tetapi juga 

pada pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi dalam beberapa tahun 

terakhir, misal pertumbuhan premi/kontribusi dalam 5 tahun terakhir.

Penilaian pendapatan premi/kontribusi dilakukan dengan menggunakan 

rasio berikut:

Premi/kontribusi bruto dihitung dari premi/kontribusi penutupan langsung 

ditambah premi/kontribusi penutupan tidak langsung dikurangi dengan 

komisi dibayar.

Premi/kontribusi bruto (Y0)

Rasio pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi (premium growth ratio)

Premi/kontribusi bruto (Y1) – premi/kontribusi bruto (Y0)

2)  Analisa 

pendapatan 

selain 

pendapatan 

premi/kontribusi

Analisa ini menunjukkan ketergantungan dan kontribusi non-premium income 

atau fee based income terhadap kinerja rentabilitas. Jika kontribusi tinggi 

dan/atau berfluktuasi dari periode sebelumnya, diperlukan analisa lebih 

lanjut.

Rata-rata total investasi

Rasio hasil investasi (investment yield):

Pendapatan bunga atau bagi hasil, sewa dan pendapatan investasi lain

Komponen yang termasuk pendapatan selain pendapatan premi/kontribusi:

a)   Analisa Hasil Investasi

b)   Pendapatan imbalan jasa/fee manajemen lainnya dan pendapatan lainnya.

138 Analisis Laporan Keuangan Syariah 139Analisis Laporan Keuangan Syariah

NO. NO.

2.



Rata-rata total aset (average assets)

Penilaian menggunakan rasio efisiensi (efficiency ratio) :

Beban operasional

5)  Analisa penurunan 

nilai aset

Analisa terhadap penurunan nilai aset merupakan  salah  satu  faktor  dalam 

menentukan apakah kondisi rentabilitas Perusahaan stabil dan berkelanjutan.

A. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Rasio gabungan adalah cara cepat dan sederhana untuk mengukur 

profitabilitas dan kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan perusahaan 

reasuransi.

Rasio ini mengukur beban asuransi dan beban operasional dalam kaitannya 

dengan pendapatan (pendapatan premi dan pendapatan selain pendapatan 

premi), sehingga rasio ini mengukur sejauh mana beban asuransi dan beban 

operasional dapat ditutup oleh pendapatan.

3.

1)  Rasio gabungan 

(combine ratio)

Pendapatan premi/kontribusi neto

Beban klaim neto 
Rasio yang digunakan      =

Combined ratio   =   loss ratio   +   expense ratio

2)  Rata-rata 

pertumbuhan laba 

(rugi) sebelum pajak 

selama 3 tahun 

kedepan

Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun  ke  depan 

sebagaimana tertera dalam rencana  bisnis  Perusahaan  Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi.

3)  Prospek rentabilitas 

di masa datang

Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas 

asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor 

eksternal juga perlu dipertimbangkan, seperti: kondisi ekonomi, kondisi 

rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta track record manajemen 

3)  Analisa beban klaim 

(beban asuransi)

Analisa atas beban klaim meliputi analisa atas  klaim  dan  manfaat asuransi 

dan biaya akuisisi. Tingginya beban klaim ini menunjukkan adanya kelemahan 

dalam melakukan proses underwriting yang dilakukan Perusahaan. Terutama 

apabila ternyata klaim yang terjadi sangat tinggi melebihi pendapatan 

premi/kontibusi asuransi dalam tahun yang bersangkutan.

Pendapatan premi/kontribusi neto

Beban klaim neto 
Rasio beban klaim     =

4)  Analisa beban 

usaha/operasional

Analisa terhadap beban operasional meliputi analisa seluruh beban 

operasional Perusahaan.

Beban operasional dapat meliputi antara lain:

a) Beban pemasaran;

b) Beban pegawai dan pengurus;

c) Beban pendidikan dan pelatihan;

d) Beban umum dan administrasi lainnya; dan

e) Beban manajemen.

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

a)  Faktor eksternal dampak terhadap rentabilitas outlook ekonomi makro:

•  Bagaimana outlook ekonomi makro mempengaruhi trend kestabilan 

pendapatan premi dan hasil investasi?

•  Seberapa besar kemungkinan peningkatan beban pencadangan 

penurunan nilai aset di masa depan terkait pergerakan harga 

komoditas?

b)  Kondisi pasar keuangan. Apa dampak perubahan suku bunga dan 

fluktuasi nilai tukar terhadap rentabilitas perusahaan asuransi jiwa?

c)  Pasar asuransi. Bagaimana dengan persaingan di pasar asuransi 

berdasarkan sektor atau segmen atau wilayah geografis?

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menyediakan 

anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi proyeksi rentabilitas dan 

faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-faktor tersebut perlu 

dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di masa datang.

Contoh:

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

4)  Perbandingan total 

pendapatan dengan 

total beban

Merupakan analisa terhadap kualitas laba.

a.  Melakukan analisis terhadap komponen pendapatan. Perusahaan harus 

melakukan analisis pendapatan premi diawali dengan memahami 

kategori komponen yang termasuk sebagai pendapatan dan beban. 

Pendapatan premi dan beban asuransi dapat meliputi komponen 

pendapatan dan beban yang stabil maupun yang lebih berfluktuasi, 

bergantung pada tingkat risiko pada  lini  usaha utama Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b.  Menentukan kewajaran dan kesesuaian komponen yang termasuk 

pendapatan premi. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap 

komponen-komponen yang termasuk dalam pendapatan, karena 

komponen-komponen yang termasuk dalam kategori tersebut dapat 

menjadi berfluktuasi. Sebagai contoh: apabila pendapatan premi berasal 

dari produk bergaransi dengan janji garansi tinggi yang dapat menarik 

banyak pemegang polis dan pada suatu masa tertentu, Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menurunkan janji garansinya yang  

menyebabkan  penurunan pendapatan premi. Hasil investasi berasal dari 

sumber- sumber yang tidak berulang (penjualan aset investasi) dan tidak 

akan berkelanjutan.

c.  Melakukan analisa terhadap komponen pendapatan selain pendapatan 

premi.

d.  Melakukan analisa terhadap komponen beban asuransi dan beban 

usaha.

5)  Tren saldo laba dan 

pembayaran dividen

a.  Tren saldo laba Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

posisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b.  Tren pembayaran 

dividen

Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi.
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Rata-rata total aset (average assets)

Penilaian menggunakan rasio efisiensi (efficiency ratio) :

Beban operasional

5)  Analisa penurunan 

nilai aset

Analisa terhadap penurunan nilai aset merupakan  salah  satu  faktor  dalam 

menentukan apakah kondisi rentabilitas Perusahaan stabil dan berkelanjutan.

A. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Rasio gabungan adalah cara cepat dan sederhana untuk mengukur 

profitabilitas dan kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan perusahaan 

reasuransi.

Rasio ini mengukur beban asuransi dan beban operasional dalam kaitannya 

dengan pendapatan (pendapatan premi dan pendapatan selain pendapatan 

premi), sehingga rasio ini mengukur sejauh mana beban asuransi dan beban 

operasional dapat ditutup oleh pendapatan.

3.

1)  Rasio gabungan 

(combine ratio)

Pendapatan premi/kontribusi neto

Beban klaim neto 
Rasio yang digunakan      =

Combined ratio   =   loss ratio   +   expense ratio

2)  Rata-rata 

pertumbuhan laba 

(rugi) sebelum pajak 

selama 3 tahun 

kedepan

Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun  ke  depan 

sebagaimana tertera dalam rencana  bisnis  Perusahaan  Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi.

3)  Prospek rentabilitas 

di masa datang

Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas 

asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor 

eksternal juga perlu dipertimbangkan, seperti: kondisi ekonomi, kondisi 

rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta track record manajemen 

3)  Analisa beban klaim 

(beban asuransi)

Analisa atas beban klaim meliputi analisa atas  klaim  dan  manfaat asuransi 

dan biaya akuisisi. Tingginya beban klaim ini menunjukkan adanya kelemahan 

dalam melakukan proses underwriting yang dilakukan Perusahaan. Terutama 

apabila ternyata klaim yang terjadi sangat tinggi melebihi pendapatan 

premi/kontibusi asuransi dalam tahun yang bersangkutan.

Pendapatan premi/kontribusi neto

Beban klaim neto 
Rasio beban klaim     =

4)  Analisa beban 

usaha/operasional

Analisa terhadap beban operasional meliputi analisa seluruh beban 

operasional Perusahaan.

Beban operasional dapat meliputi antara lain:

a) Beban pemasaran;

b) Beban pegawai dan pengurus;

c) Beban pendidikan dan pelatihan;

d) Beban umum dan administrasi lainnya; dan

e) Beban manajemen.

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

a)  Faktor eksternal dampak terhadap rentabilitas outlook ekonomi makro:

•  Bagaimana outlook ekonomi makro mempengaruhi trend kestabilan 

pendapatan premi dan hasil investasi?

•  Seberapa besar kemungkinan peningkatan beban pencadangan 

penurunan nilai aset di masa depan terkait pergerakan harga 

komoditas?

b)  Kondisi pasar keuangan. Apa dampak perubahan suku bunga dan 

fluktuasi nilai tukar terhadap rentabilitas perusahaan asuransi jiwa?

c)  Pasar asuransi. Bagaimana dengan persaingan di pasar asuransi 

berdasarkan sektor atau segmen atau wilayah geografis?

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menyediakan 

anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi proyeksi rentabilitas dan 

faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-faktor tersebut perlu 

dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di masa datang.

Contoh:

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

4)  Perbandingan total 

pendapatan dengan 

total beban

Merupakan analisa terhadap kualitas laba.

a.  Melakukan analisis terhadap komponen pendapatan. Perusahaan harus 

melakukan analisis pendapatan premi diawali dengan memahami 

kategori komponen yang termasuk sebagai pendapatan dan beban. 

Pendapatan premi dan beban asuransi dapat meliputi komponen 

pendapatan dan beban yang stabil maupun yang lebih berfluktuasi, 

bergantung pada tingkat risiko pada  lini  usaha utama Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b.  Menentukan kewajaran dan kesesuaian komponen yang termasuk 

pendapatan premi. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap 

komponen-komponen yang termasuk dalam pendapatan, karena 

komponen-komponen yang termasuk dalam kategori tersebut dapat 

menjadi berfluktuasi. Sebagai contoh: apabila pendapatan premi berasal 

dari produk bergaransi dengan janji garansi tinggi yang dapat menarik 

banyak pemegang polis dan pada suatu masa tertentu, Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menurunkan janji garansinya yang  

menyebabkan  penurunan pendapatan premi. Hasil investasi berasal dari 

sumber- sumber yang tidak berulang (penjualan aset investasi) dan tidak 

akan berkelanjutan.

c.  Melakukan analisa terhadap komponen pendapatan selain pendapatan 

premi.

d.  Melakukan analisa terhadap komponen beban asuransi dan beban 

usaha.

5)  Tren saldo laba dan 

pembayaran dividen

a.  Tren saldo laba Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

posisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b.  Tren pembayaran 

dividen

Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi.
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NO.

Stabilitas 

komponen 

yang 

mendukung 

rentabilitas

NO.



Peringkat Komposit 1

Peringkat Komposit 2

Peringkat Komposit 3

Peringkat Komposit 4

Peringkat Komposit 5

Tabel 12.2 Tabel Peringkat Komposit kesehatan Perusahaan Asuransi 
Syariah

(PK-1)

(PK-2)

(PK-3)

(PK-4)

(PK-5)

4)  Tren saldo laba dan 

pembayaran dividen

a.  Tren saldo laba Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

posisi keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

b.  Tren pembayaran 

dividen

Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan 

Reasuransi Syariah.

B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Combined ratio merupakan kinerja bisnis asuransi pada sebuah Perusahaan 

Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah yang  bersumber dari kegiatan 

utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi  Syariah termasuk biaya-biaya 

yang terkait.

Combined ratio pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dihitung 

dengan menambahkan beban klaim neto dari dana tabarru’ ditambah dengan 

beban usaha dari dana  perusahaan  kemudian  jumlahnya dibagi dengan 

kontribusi dana tabarru’ dan ujroh.

1)  Rasio gabungan 

(combine ratio) [kontribusi dana tabarru’ neto + ujroh]

[beban klaim neto + beban usaha] 

2)  Rata-rata 

pertumbuhan laba 

(rugi) sebelum pajak 

selama 3 tahun 

kedepan

Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun kedepan 

sebagaimana tertera dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah.

3)  Prospek rentabilitas 

di masa datang

Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas 

asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor 

eksternal juga perlu dipertimbangkan seperti kondisi ekonomi, kondisi 

rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan 

Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, serta track record manajemen 

dalam menyediakan anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi 

proyeksi rentabilitas dan faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-  faktor 

tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas 

Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah di masa datang.

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

4. Permodalan 

 Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit harus memuat penilaian terhadap tingkat 

kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilaian, 

Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan 

dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (peer group) serta kecukupan 

manajemen permodalan Perusahaan. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan 

parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan kelompok 

yang setara (peer group), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, 

dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang 

dimiliki. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan menurut SE OJK No. 1 

SE.OJK.05/2021 adalah kecukupan modal dan pengelolaan permodalan. 

E.

Perusahaan Asuransi terpercaya adalah yang memiliki kesehatan keuangan yang baik. 

Tingkat Kesehatan Perusahaan asuransi syariah ditetapkan berdasarkan analisis secara 

komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan 

memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Dalam 

melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan 

kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. 

Berdasarkan SE OJK No. 1 SE OJK.05/2021 ditetapkan peringkat komposit tingkat 

kesehatan perusahaan asuransi syariah sebagai berikut:

Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan 
Perusahaan Asuransi Syariah

Tabel di atas menunjukkan urutan peringkat komposit kesehatan perusahaan asuransi 

syariah, dengan ketentuan bahwa peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan 

perusahaan yang lebih sehat. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan 

Perusahaan dilakukan sesuai dengan pedoman berikut:

PERINGKAT PENJELASAN

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara  umum  sangat sehat sehingga dinilai sangat 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain  penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik  bagi  Perusahaan,  profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat 

baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari 

peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, 

profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan 

maka secara umum kelemahan  tersebut  kurang signifikan.

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang  secara  umum  cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain  penerapan tata kelola perusahaan yang baik  

bagi  Perusahaan,  profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara  umum cukup baik. Dalam 

hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak 

berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

PK-1

PK-2

PK-3
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NO.



Peringkat Komposit 1

Peringkat Komposit 2

Peringkat Komposit 3

Peringkat Komposit 4

Peringkat Komposit 5

Tabel 12.2 Tabel Peringkat Komposit kesehatan Perusahaan Asuransi 
Syariah

(PK-1)

(PK-2)

(PK-3)

(PK-4)

(PK-5)

4)  Tren saldo laba dan 

pembayaran dividen

a.  Tren saldo laba Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

posisi keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

b.  Tren pembayaran 

dividen

Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan 

perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan 

Reasuransi Syariah.

B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Combined ratio merupakan kinerja bisnis asuransi pada sebuah Perusahaan 

Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah yang  bersumber dari kegiatan 

utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi  Syariah termasuk biaya-biaya 

yang terkait.

Combined ratio pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dihitung 

dengan menambahkan beban klaim neto dari dana tabarru’ ditambah dengan 

beban usaha dari dana  perusahaan  kemudian  jumlahnya dibagi dengan 

kontribusi dana tabarru’ dan ujroh.

1)  Rasio gabungan 

(combine ratio) [kontribusi dana tabarru’ neto + ujroh]

[beban klaim neto + beban usaha] 

2)  Rata-rata 

pertumbuhan laba 

(rugi) sebelum pajak 

selama 3 tahun 

kedepan

Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun kedepan 

sebagaimana tertera dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah.

3)  Prospek rentabilitas 

di masa datang

Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas 

asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor 

eksternal juga perlu dipertimbangkan seperti kondisi ekonomi, kondisi 

rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan 

Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, serta track record manajemen 

dalam menyediakan anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi 

proyeksi rentabilitas dan faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-  faktor 

tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas 

Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah di masa datang.

PARAMETER ATAU INDIKATOR KETERANGAN

4. Permodalan 

 Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit harus memuat penilaian terhadap tingkat 

kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilaian, 

Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan 

dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (peer group) serta kecukupan 

manajemen permodalan Perusahaan. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan 

parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan kelompok 

yang setara (peer group), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, 

dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang 

dimiliki. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan menurut SE OJK No. 1 

SE.OJK.05/2021 adalah kecukupan modal dan pengelolaan permodalan. 

E.

Perusahaan Asuransi terpercaya adalah yang memiliki kesehatan keuangan yang baik. 

Tingkat Kesehatan Perusahaan asuransi syariah ditetapkan berdasarkan analisis secara 

komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan 

memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Dalam 

melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan 

kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. 

Berdasarkan SE OJK No. 1 SE OJK.05/2021 ditetapkan peringkat komposit tingkat 

kesehatan perusahaan asuransi syariah sebagai berikut:

Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan 
Perusahaan Asuransi Syariah

Tabel di atas menunjukkan urutan peringkat komposit kesehatan perusahaan asuransi 

syariah, dengan ketentuan bahwa peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan 

perusahaan yang lebih sehat. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan 

Perusahaan dilakukan sesuai dengan pedoman berikut:

PERINGKAT PENJELASAN

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara  umum  sangat sehat sehingga dinilai sangat 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain  penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik  bagi  Perusahaan,  profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat 

baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari 

peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, 

profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan 

maka secara umum kelemahan  tersebut  kurang signifikan.

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang  secara  umum  cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain  penerapan tata kelola perusahaan yang baik  

bagi  Perusahaan,  profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara  umum cukup baik. Dalam 

hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak 

berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

PK-1

PK-2

PK-3
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NO.



Tabel di atas adalah pedoman yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan 

perusahaan asuransi syariah. Semakin sehat perusahaan maka tingkat kompositnya 

semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin besar tingkat nilai kompositnya, maka 

perusahaan asuransi syariah tersebut semakin tidak sehat. 

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan secara singkat pengertian asuransi syariah.

2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat Prinsip Umum 

Penilaian Tingkat Kesehatan Asuransi syariah.

3. Berdasarkan SE OJK No. 1/SE OJK.05/2021, ada berapa 

penilaian risiko inheren perusahaan asuransi syariah? 

Sebutkan.

4. Apa saja yang termasuk indikator Kinerja Perusahaan 

dalam menghasilkan laba? Sebutkan.

5. Berdasarkan pedoman penilaian komposit kesehatan 

perusahaan asuransi syariah, jelaskan tentang Pk1.
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PERINGKAT PENJELASAN

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu 

menghadapi  pengaruh  negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik  bagi  

Perusahaan,  profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat 

kelemahan yang secara umum  signifikan  dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta 

mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan  tata kelola perusahaan yang baik bagi 

Perusahaan, profil risiko, rentabilitas dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat 

kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya  diperlukan dukungan 

dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk  memperkuat kondisi keuangan 

Perusahaan.

PK-4

PK-5



Tabel di atas adalah pedoman yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan 

perusahaan asuransi syariah. Semakin sehat perusahaan maka tingkat kompositnya 

semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin besar tingkat nilai kompositnya, maka 

perusahaan asuransi syariah tersebut semakin tidak sehat. 

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan secara singkat pengertian asuransi syariah.

2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat Prinsip Umum 

Penilaian Tingkat Kesehatan Asuransi syariah.

3. Berdasarkan SE OJK No. 1/SE OJK.05/2021, ada berapa 

penilaian risiko inheren perusahaan asuransi syariah? 

Sebutkan.

4. Apa saja yang termasuk indikator Kinerja Perusahaan 

dalam menghasilkan laba? Sebutkan.

5. Berdasarkan pedoman penilaian komposit kesehatan 

perusahaan asuransi syariah, jelaskan tentang Pk1.
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PERINGKAT PENJELASAN

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu 

menghadapi  pengaruh  negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik  bagi  

Perusahaan,  profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat 

kelemahan yang secara umum  signifikan  dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta 

mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan  tata kelola perusahaan yang baik bagi 

Perusahaan, profil risiko, rentabilitas dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat 

kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya  diperlukan dukungan 

dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk  memperkuat kondisi keuangan 

Perusahaan.

PK-4

PK-5



BAB XIII. 

Analisis Keuangan
KSPPS Serta USPPS

Analisis
Laporan

Keuangan
Syariah



BAB XIII. 

Analisis Keuangan
KSPPS Serta USPPS

Analisis
Laporan

Keuangan
Syariah



Bab ini membahas analisis keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi.

A.   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(USPPS) Koperasi;

2. Memahami dan menjelaskan aspek dan komponen penilaian tingkat kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi; dan

3. Menganalisis kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) 

Koperasi.

B.   Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS)

Penilaian kesehatan pada KSPPS dan USPPS Koperasi diperlukan untuk mewujudkan 

koperasi yang sehat, transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga keuangan yang legal 

dan professional, KSPPS dan USPPS dituntut memiliki visi, misi, SOP, SOM, serta SDM 

yang berkualitas, demi memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat. 

Penilaian kesehatan pada KSPPS dan USPPS Koperasi merujuk pada Peraturan Deputi 

Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah Koperasi. 

Terdapat 8 Aspek dalam penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi: aspek 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, 

kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek kepatuhan prinsip syariah.

ASPEK/KOMPONEN BOBOT PENILAIAN (%)

Tabel 13.1 Aspek dan Bobot Penilaian Kesehatan Pada KSPPS dan USPPS Koperasi

PENDEKATAN PENILAIAN

Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

1.

Total Aset

Modal Sendiri
x  100%

b. Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR) 

ATMAR

Modal Tertimbang
x  100%

10

5

5

Kuantitatif

Kuantitatif

ASPEK/KOMPONEN BOBOT PENILAIAN (%) PENDEKATAN PENILAIAN

Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio tingkat Pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap 

jumlah piutang dan pembiayaan 

2.

Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah 
x  100%

b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko 

Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Jumlah Portofolio Bermasalah
x  100%

20

10

5

Kuantitatif

Kuantitatif

5

Manajemen 

a.Manajemen Umum 

b.Kelembagaan 

c.Manajemen Permodalan 

d.Manajemen Aktiva 

e.Manajemen Likuiditas 

3.

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) 

PPAPWD

PPAP
x  100%

Efisiensi 

a. Rasio operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto 

4.

Partisipasi Bruto

Biaya Operasional Pelayanan
x  100%

b. Rasio Aktiva tetap terhadap total aset 

Total aset

Aktiva Tetap
x  100%

Likuiditas 

a. Rasio Kas 

5.

Kewajiban Lancar

Kas  +  Bank
x  100%

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima 

Dana yang Diterima

Total Pembiayaan
x  100%

15

3

3

3

3

3

10

4

4

15

10

5

Kuantitatif

Kualitatif

Kualitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

Simpanan Pokok  +  Simpanan Wajib

Jatidiri Koperasi

a.  Rasio Partisipasi bruto 

6.

Jumlah Partisipasi Bruto  + Transaksi Non Anggota

Jumlah Partisipasi Bruto
x  100%

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA

MEP  + SHU  Anggota
x  100%

10

5

5

Kuantitatif

Kuantitatif
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Bab ini membahas analisis keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi.

A.   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini para mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(USPPS) Koperasi;

2. Memahami dan menjelaskan aspek dan komponen penilaian tingkat kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi; dan

3. Menganalisis kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) 

Koperasi.

B.   Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS)

Penilaian kesehatan pada KSPPS dan USPPS Koperasi diperlukan untuk mewujudkan 

koperasi yang sehat, transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga keuangan yang legal 

dan professional, KSPPS dan USPPS dituntut memiliki visi, misi, SOP, SOM, serta SDM 

yang berkualitas, demi memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat. 

Penilaian kesehatan pada KSPPS dan USPPS Koperasi merujuk pada Peraturan Deputi 

Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah Koperasi. 

Terdapat 8 Aspek dalam penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi: aspek 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, 

kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek kepatuhan prinsip syariah.

ASPEK/KOMPONEN BOBOT PENILAIAN (%)

Tabel 13.1 Aspek dan Bobot Penilaian Kesehatan Pada KSPPS dan USPPS Koperasi

PENDEKATAN PENILAIAN

Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

1.

Total Aset

Modal Sendiri
x  100%

b. Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR) 

ATMAR

Modal Tertimbang
x  100%

10

5

5

Kuantitatif

Kuantitatif

ASPEK/KOMPONEN BOBOT PENILAIAN (%) PENDEKATAN PENILAIAN

Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio tingkat Pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap 

jumlah piutang dan pembiayaan 

2.

Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah 
x  100%

b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko 

Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Jumlah Portofolio Bermasalah
x  100%

20

10

5

Kuantitatif

Kuantitatif

5

Manajemen 

a.Manajemen Umum 

b.Kelembagaan 

c.Manajemen Permodalan 

d.Manajemen Aktiva 

e.Manajemen Likuiditas 

3.

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) 

PPAPWD

PPAP
x  100%

Efisiensi 

a. Rasio operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto 

4.

Partisipasi Bruto

Biaya Operasional Pelayanan
x  100%

b. Rasio Aktiva tetap terhadap total aset 

Total aset

Aktiva Tetap
x  100%

Likuiditas 

a. Rasio Kas 

5.

Kewajiban Lancar

Kas  +  Bank
x  100%

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima 

Dana yang Diterima

Total Pembiayaan
x  100%

15

3

3

3

3

3

10

4

4

15

10

5

Kuantitatif

Kualitatif

Kualitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

Simpanan Pokok  +  Simpanan Wajib

Jatidiri Koperasi

a.  Rasio Partisipasi bruto 

6.

Jumlah Partisipasi Bruto  + Transaksi Non Anggota

Jumlah Partisipasi Bruto
x  100%

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA

MEP  + SHU  Anggota
x  100%

10

5

5

Kuantitatif

Kuantitatif
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Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rentabilitas Aset 

7.

Jumlah Partisipasi Bruto  + Transaksi Non Anggota

Jumlah Partisipasi Bruto
x  100%

b. Rentabilitas Ekuitas 

Simpanan Pokok  +  Simpanan Wajib

MEP  + SHU  Anggota
x  100%

c. Kemandirian Operasional Pelayanan 

Biaya Operasional Usaha

Pendapatan Usaha
x  100%

10

3

3

3

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

ASPEK/KOMPONEN BOBOT PENILAIAN (%) PENDEKATAN PENILAIAN

Kepatuhan Prinsip Syariah. 

Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah

8.

TOTAL 100

10 Kualitatif

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

C. Penjelasan Aspek dan Komponen Penilaian Kesehatan 
KSPPS dan USPPS Koperasi.

Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan kepada Koperasi yang 

menyelenggarakan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

serta menggunakan prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis 

Ulama Indonesia.

Ruang lingkup penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi yang terdiri dari aspek 

Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, 

Kemandirian dan Pertumbuhan dan Kepatuhan prinsip Syariah, dihitung berdasarkan 

ketentuan pembobotan.

Hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sehat (skor 80,00 x < 100);

2. Cukup sehat (skor 66,00 < x < 80,00);

3. Dalam pengawasan (skor 51,00 < x < 66,00); dan

4. Dalam pengawasan khusus (skor 0 < x < 51,00).

Berikut disajikan secara rinci tentang 8 aspek penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi 

berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016:

1. Aspek Permodalan 

Terdapat 2 (dua) rasio yang dihitung di sini yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset 

dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total aset digunakan untuk mengukur kemampuan KSPPS 

dan USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang 

dimiliki. KSPPS dan USPPS Koperasi dinilai mampu menumbuhkan kepercayaan 

anggotanya untuk menyimpan uangnya di Koperasi jika nilai maksimal dari perbandingan 

modal sendiri terhadap total aset adalah sebesar 20%.

Rasio kecukupan modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk mengukur 

pengembangan usaha yang dilakukan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi dalam kondisi 

sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu. Rasio CAR 

memberi informasi liabilitas modal minimum yang harus dimiliki oleh KSPPS dan USPPS 

Koperasi. Sesuai dengan edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga 

keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR minimum 8%.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset dihitung menggunakan rumus:

Modal sendiri

Total Aset
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset  = x 100%

Ketetapan ukuran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0,  maka nilai kredit 0. 

2) Jika rasio permodalan naik sebesar 1% mulai dari 0%, maka nilai kredit ditambah 

5 dengan maksimum nilai 100. 

3) Skor Permodalan diperoleh dari Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5%. 

0

5

10

15

20

0

25

20

75

100

5

5

5

5

5

0

1,25

1,50

3,75

5,0

Rasio Permodalan (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13. 2 Perhitungan Modal Sendiri terhadap Total Aset

Kriteria

 Tidak Sehat 

Kurang Sehat 

Cukup Sehat 

Sehat 

0 – 1,25 

1,26 – 2,50

2,51 – 3,75

3,76 – 5,0

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016
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Kemandirian dan Pertumbuhan 

a. Rentabilitas Aset 

7.

Jumlah Partisipasi Bruto  + Transaksi Non Anggota

Jumlah Partisipasi Bruto
x  100%

b. Rentabilitas Ekuitas 

Simpanan Pokok  +  Simpanan Wajib

MEP  + SHU  Anggota
x  100%

c. Kemandirian Operasional Pelayanan 

Biaya Operasional Usaha

Pendapatan Usaha
x  100%

10

3

3

3

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

ASPEK/KOMPONEN BOBOT PENILAIAN (%) PENDEKATAN PENILAIAN

Kepatuhan Prinsip Syariah. 

Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah

8.

TOTAL 100

10 Kualitatif

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

C. Penjelasan Aspek dan Komponen Penilaian Kesehatan 
KSPPS dan USPPS Koperasi.

Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan kepada Koperasi yang 

menyelenggarakan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

serta menggunakan prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis 

Ulama Indonesia.

Ruang lingkup penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi yang terdiri dari aspek 

Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, 

Kemandirian dan Pertumbuhan dan Kepatuhan prinsip Syariah, dihitung berdasarkan 

ketentuan pembobotan.

Hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sehat (skor 80,00 x < 100);

2. Cukup sehat (skor 66,00 < x < 80,00);

3. Dalam pengawasan (skor 51,00 < x < 66,00); dan

4. Dalam pengawasan khusus (skor 0 < x < 51,00).

Berikut disajikan secara rinci tentang 8 aspek penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi 

berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016:

1. Aspek Permodalan 

Terdapat 2 (dua) rasio yang dihitung di sini yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset 

dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total aset digunakan untuk mengukur kemampuan KSPPS 

dan USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang 

dimiliki. KSPPS dan USPPS Koperasi dinilai mampu menumbuhkan kepercayaan 

anggotanya untuk menyimpan uangnya di Koperasi jika nilai maksimal dari perbandingan 

modal sendiri terhadap total aset adalah sebesar 20%.

Rasio kecukupan modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk mengukur 

pengembangan usaha yang dilakukan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi dalam kondisi 

sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu. Rasio CAR 

memberi informasi liabilitas modal minimum yang harus dimiliki oleh KSPPS dan USPPS 

Koperasi. Sesuai dengan edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga 

keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR minimum 8%.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset dihitung menggunakan rumus:

Modal sendiri

Total Aset
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset  = x 100%

Ketetapan ukuran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0,  maka nilai kredit 0. 

2) Jika rasio permodalan naik sebesar 1% mulai dari 0%, maka nilai kredit ditambah 

5 dengan maksimum nilai 100. 

3) Skor Permodalan diperoleh dari Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5%. 

0

5

10

15

20

0

25

20

75

100

5

5

5

5

5

0

1,25

1,50

3,75

5,0

Rasio Permodalan (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13. 2 Perhitungan Modal Sendiri terhadap Total Aset

Kriteria

 Tidak Sehat 

Kurang Sehat 

Cukup Sehat 

Sehat 

0 – 1,25 

1,26 – 2,50

2,51 – 3,75

3,76 – 5,0

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016
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Kas

Simpanan/Rek di Bank Syariah

Simpanan/Rek di KSPPS/USPPS lain

Pembiayaan

Penyertaan pada Koperasi, Anggota dan Pihak Lain

Aktiva Tetap dan Inventaris

Aktiva Lain-lain

JUMLAH

0

20

50

100

50

70

70

Komponen Aktiva Nilai (Rp) Bobot Risiko (%) Modal Tertimbang (Rp)

Tabel 13.5 Nilai ATMR KSPPS/USPPS Koperasi

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Modal Tertimbang

ATMR
Rasio Kecukupan Modal  = x 100%

b. Rasio Kecukupan Modal 

Rasio Kecukupan Modal dihitung menggunakan rumus:

Langkah-langkah mengukur Rasio Kecukupan Modal adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang 

karakteristiknya sama dengan modal sendiri.

 Jumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS Koperasi 

yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Modal Anggota

a. Simpanan Pokok

b. Simpanan Wajib

Modal Penyetaraan

Modal Penyertaan

Cadangan Umum

Cadangan Tujuan Resiko

Modal Sumbangan

SHU Belum Dibagi

JUMLAH

100

100

100

50

100

50

100

50

Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Pengakuan (%) Modal yang diakui (Rp)

Tabel 13.3 Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Modal disetor 

Modal tetap tambahan

Cadangan Umum

Cadangan Tujuan Resiko

Modal Penyertaan dari Kop

SHU Belum Dibagi

JUMLAH

100

100

100

50

50

50

Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Pengakuan (%) Modal yang diakui (Rp)

Tabel 13.4 Modal Inti dan Modal Pelengkap USPPS Koperasi

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Menghitung nilai ATMR.

 Jumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan 

bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

3) Menghitung Rasio CAR 

 Bandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%. 

4) Jika rasio CAR lebih kecil dari 6%, maka diberi nilai kredit 25. Jika kenaikan rasio 

CAR 1% nilai kredit, maka ditambah dengan 25 hingga nilai CAR maksimal 8 nilai 

kredit 100. 

5) Kemudian Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka akan diperoleh skor 

CAR.

< 6

6 - <7

7 - <8

҄҄≥ 8

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5,00

Rasio CAR (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13.6 Standar Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Tidak sehat

Kurang sehat

Cukup sehat

Sehat

Kriteria

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Berikutnya dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah aspek kualitas 

aktiva produktif di mana terdapat 3 (tiga) rasio yang dihitung yaitu Rasio tingkat piutang 

dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio 

terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), serta Rasio 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan 

pembiayaan digunakan atau biasa disebut Non Performing Financing (NPF) digunakan 

untuk mengukur piutang dan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan piutang dan 

pembiayaan. Semakin kecil hasil perhitungan rasio ini, maka semakin semakin baik 

kualitas pinjaman yang diberikan. Kategori optimal piutang dan pembiayaan bermasalah 

terhadap piutang dan pembiayaan adalah kurang dari 5%
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Kas

Simpanan/Rek di Bank Syariah

Simpanan/Rek di KSPPS/USPPS lain

Pembiayaan

Penyertaan pada Koperasi, Anggota dan Pihak Lain

Aktiva Tetap dan Inventaris

Aktiva Lain-lain

JUMLAH

0

20

50

100

50

70

70

Komponen Aktiva Nilai (Rp) Bobot Risiko (%) Modal Tertimbang (Rp)

Tabel 13.5 Nilai ATMR KSPPS/USPPS Koperasi

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Modal Tertimbang

ATMR
Rasio Kecukupan Modal  = x 100%

b. Rasio Kecukupan Modal 

Rasio Kecukupan Modal dihitung menggunakan rumus:

Langkah-langkah mengukur Rasio Kecukupan Modal adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang 

karakteristiknya sama dengan modal sendiri.

 Jumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS Koperasi 

yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Modal Anggota

a. Simpanan Pokok

b. Simpanan Wajib

Modal Penyetaraan

Modal Penyertaan

Cadangan Umum

Cadangan Tujuan Resiko

Modal Sumbangan

SHU Belum Dibagi

JUMLAH

100

100

100

50

100

50

100

50

Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Pengakuan (%) Modal yang diakui (Rp)

Tabel 13.3 Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Modal disetor 

Modal tetap tambahan

Cadangan Umum

Cadangan Tujuan Resiko

Modal Penyertaan dari Kop

SHU Belum Dibagi

JUMLAH

100

100

100

50

50

50

Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Pengakuan (%) Modal yang diakui (Rp)

Tabel 13.4 Modal Inti dan Modal Pelengkap USPPS Koperasi

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Menghitung nilai ATMR.

 Jumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan 

bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

3) Menghitung Rasio CAR 

 Bandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%. 

4) Jika rasio CAR lebih kecil dari 6%, maka diberi nilai kredit 25. Jika kenaikan rasio 

CAR 1% nilai kredit, maka ditambah dengan 25 hingga nilai CAR maksimal 8 nilai 

kredit 100. 

5) Kemudian Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka akan diperoleh skor 

CAR.

< 6

6 - <7

7 - <8

҄҄≥ 8

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5,00

Rasio CAR (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13.6 Standar Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Tidak sehat

Kurang sehat

Cukup sehat

Sehat

Kriteria

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Berikutnya dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah aspek kualitas 

aktiva produktif di mana terdapat 3 (tiga) rasio yang dihitung yaitu Rasio tingkat piutang 

dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio 

terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), serta Rasio 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan 

pembiayaan digunakan atau biasa disebut Non Performing Financing (NPF) digunakan 

untuk mengukur piutang dan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan piutang dan 

pembiayaan. Semakin kecil hasil perhitungan rasio ini, maka semakin semakin baik 

kualitas pinjaman yang diberikan. Kategori optimal piutang dan pembiayaan bermasalah 

terhadap piutang dan pembiayaan adalah kurang dari 5%
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Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap 

piutang dan pembiayaan yang dilihat dari kategori masa waktu keterlambatan 

pembayaran.  Semakin rendah nilai rasio ini maka semakin baik kualitas rasionya. 

Kategori optimal rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah adalah kurang 

dari 21%.

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) digunakan untuk 

mengetahui kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi menyisihkan pendapatannya untuk 

menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan dan piutang. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik. Kategori optimal 

rasio PPAP terhadap PPAPWD adalah 100%.

a. Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan 

yang diberikan. 

Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang 

Diberikan dihitung dengan rumus:

Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
NPF  = x 100%

Untuk mengukur Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan 

Pembiayaan yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1) Rasio lebih besar dari 12% diberi nilai 25. 

2) Setiap penurunan rasio 3% maka nilai kredit ditambah dengan 5 hingga 

maksimum 100. 

3) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% maka diperoleh skor penilaian. 

< 12

9 - 12

5 - 8

҄҄< 8

25

50

75

100

10

10

10

10

2,50

5,00

7,50

10,00

Rasio Piutang dan Pembiayaan 
Bermasalah terhadap

Piutang dan Pembiayaan
yang Diberikan (%) 

Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13. 7  

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - < 2,5 Tidak lancar

2,5 - < 5,00  Kurang lancar

5,00 - < 7,50 Cukup lancar

7,50 - < 10,0 Lancar

Kriteria

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko dihitung dengan rumus:

Jumlah Portofolio Beresiko

Jumlah Piutang dan pembayaran
PAR  = x 100%

Langkah-langkah untuk mengukur rasio portofolio pembiayaan berisiko adalah 

sebagai berikut:

1) Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan

a) Portofolio berisiko 1, Keterlambatan 1-30 hari

b) Portofolio berisiko 2, Keterlambatan 31-60 hari

c) Portofolio berisiko 3, Keterlambatan 61-90 hari

d) Portofolio berisiko 4, Keterlambatan > 90 hari

2) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada tingkat 

keterlambatan dengan total piutang dan pembiayaan

a)   Keterlambatan 1-30 hari ……… (1)

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

b)   Keterlambatan 31-60 hari ……… (2)

c)   Keterlambatan 61-90 hari ……… (3)

d)   Keterlambatan lebih dari 90 hari ……… (4)

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

3) Menghitung Rasio Total Portofolio Piutang dan Pembiayaan Berisiko (PAR), 

dengan rumus:

 PAR = (1) + (2) + (3) + (4)

4) Menentukan Skor

a) Jika rasio > 30% - 100% maka nilai kredit 25, 

b) Setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 hingga 

maksimum 100, 

c) Nilai kredit dikalikan bobot 5% maka akan diperoleh skor penilaian. 

Standar Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap piutang  
dan Pembiayaan yang Diberikan
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Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap 

piutang dan pembiayaan yang dilihat dari kategori masa waktu keterlambatan 

pembayaran.  Semakin rendah nilai rasio ini maka semakin baik kualitas rasionya. 

Kategori optimal rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah adalah kurang 

dari 21%.

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) digunakan untuk 

mengetahui kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi menyisihkan pendapatannya untuk 

menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan dan piutang. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik. Kategori optimal 

rasio PPAP terhadap PPAPWD adalah 100%.

a. Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan 

yang diberikan. 

Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang 

Diberikan dihitung dengan rumus:

Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
NPF  = x 100%

Untuk mengukur Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan 

Pembiayaan yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1) Rasio lebih besar dari 12% diberi nilai 25. 

2) Setiap penurunan rasio 3% maka nilai kredit ditambah dengan 5 hingga 

maksimum 100. 

3) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% maka diperoleh skor penilaian. 

< 12

9 - 12

5 - 8

҄҄< 8

25

50

75

100

10

10

10

10

2,50

5,00

7,50

10,00

Rasio Piutang dan Pembiayaan 
Bermasalah terhadap

Piutang dan Pembiayaan
yang Diberikan (%) 

Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13. 7  

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - < 2,5 Tidak lancar

2,5 - < 5,00  Kurang lancar

5,00 - < 7,50 Cukup lancar

7,50 - < 10,0 Lancar

Kriteria

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko dihitung dengan rumus:

Jumlah Portofolio Beresiko

Jumlah Piutang dan pembayaran
PAR  = x 100%

Langkah-langkah untuk mengukur rasio portofolio pembiayaan berisiko adalah 

sebagai berikut:

1) Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan

a) Portofolio berisiko 1, Keterlambatan 1-30 hari

b) Portofolio berisiko 2, Keterlambatan 31-60 hari

c) Portofolio berisiko 3, Keterlambatan 61-90 hari

d) Portofolio berisiko 4, Keterlambatan > 90 hari

2) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada tingkat 

keterlambatan dengan total piutang dan pembiayaan

a)   Keterlambatan 1-30 hari ……… (1)

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

b)   Keterlambatan 31-60 hari ……… (2)

c)   Keterlambatan 61-90 hari ……… (3)

d)   Keterlambatan lebih dari 90 hari ……… (4)

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

Jumlah Piutang dan Pembayaran Bermasalah

Jumlah Piutang dan Pembiayaan
X  100%

3) Menghitung Rasio Total Portofolio Piutang dan Pembiayaan Berisiko (PAR), 

dengan rumus:

 PAR = (1) + (2) + (3) + (4)

4) Menentukan Skor

a) Jika rasio > 30% - 100% maka nilai kredit 25, 

b) Setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 hingga 

maksimum 100, 

c) Nilai kredit dikalikan bobot 5% maka akan diperoleh skor penilaian. 

Standar Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap piutang  
dan Pembiayaan yang Diberikan
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< 30

26 - 30

21 - < 26

< 21

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5,00

Rasio Portofolio Beresiko (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13.8 Standar Rasio Portofolio Beresiko

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Sangat Beresiko

Kurang Beresiko

Cukup Beresiko

Tidak Beresiko

Kriteria

c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) dihitung dengan 

rumus:

PPAP

PPAPWD
= x 100%

Langkah-langkah untuk mengukur Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk 

(PPAPWD) adalah sebagai berikut

1) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya 

a) Lancar; 

b) kurang lancer; 

c) diragukan; dan 

d) macet. 

2) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan 

pembiayaan. 

3) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase 

pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. 

a) 0,5% dari aktiva produktif lancar,

b) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya,

c) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya,

d) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya,

4) Rasio PPAP diperoleh dari perbandingan nilai PPAP dengan PPAPWD dikali 

100%. 

5) Jika Rasio PPAP besar dari 0% maka nilai kredit sama dengan 0, setiap kenaikan 

rasio PPAP 1% maka nilai kredit ditambah dengan 1 sampai dengan maksimum 

100. 

6) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor tingkat rasio PPAP. 
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0
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3,5

4,0

4,5

5,0

Rasio PPAP (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor

Tabel 13.9 Standar Rasio PPAP

Kriteria

Macet 

Diragukan 

Kurang Lancar 

Lancar 

0 - < 1,25

1,25 - < 2,5

2,5 -<3,75

3,75 – 5

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

Dalam aspek yang ketiga ini, terdapat 5 (lima) Ruang Lingkup penilaian:

a. Manajemen umum, terdiri dari 12 pertanyaan;

b. Kelembagaan, terdiri dari 6 pertanyaan;

c. Manajemen permodalan, terdiri dari 5 pertanyaan;

d. Manajemen aset, terdiri dari 10 pertanyaan; dan

e. Manajemen likuiditas, terdiri dari 5 pertanyaan.

Berikut butir-butir pertanyaan dan kriteria dalam penilaian manajemen KSPPS/USPPS 

Koperasi, meliputi lima (5) Aspek:

a. Aspek Penilaian Manajemen umum 

ASPEK

Tabel 13.10 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Umum

POSITIF/NEGATIF

1.

2.

Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis).

Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 

3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan 

usahanya (dibuktikan dengan dokumentasi tertulis).
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< 30

26 - 30

21 - < 26

< 21

25

50
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100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5,00

Rasio Portofolio Beresiko (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13.8 Standar Rasio Portofolio Beresiko

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Sangat Beresiko

Kurang Beresiko

Cukup Beresiko

Tidak Beresiko

Kriteria

c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) dihitung dengan 

rumus:

PPAP

PPAPWD
= x 100%

Langkah-langkah untuk mengukur Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk 

(PPAPWD) adalah sebagai berikut

1) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya 

a) Lancar; 

b) kurang lancer; 

c) diragukan; dan 

d) macet. 

2) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan 

pembiayaan. 

3) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase 

pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. 

a) 0,5% dari aktiva produktif lancar,

b) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya,

c) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya,

d) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya,

4) Rasio PPAP diperoleh dari perbandingan nilai PPAP dengan PPAPWD dikali 

100%. 

5) Jika Rasio PPAP besar dari 0% maka nilai kredit sama dengan 0, setiap kenaikan 

rasio PPAP 1% maka nilai kredit ditambah dengan 1 sampai dengan maksimum 

100. 

6) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor tingkat rasio PPAP. 
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Tabel 13.9 Standar Rasio PPAP

Kriteria

Macet 

Diragukan 

Kurang Lancar 

Lancar 

0 - < 1,25

1,25 - < 2,5

2,5 -<3,75

3,75 – 5

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

Dalam aspek yang ketiga ini, terdapat 5 (lima) Ruang Lingkup penilaian:

a. Manajemen umum, terdiri dari 12 pertanyaan;

b. Kelembagaan, terdiri dari 6 pertanyaan;

c. Manajemen permodalan, terdiri dari 5 pertanyaan;

d. Manajemen aset, terdiri dari 10 pertanyaan; dan

e. Manajemen likuiditas, terdiri dari 5 pertanyaan.

Berikut butir-butir pertanyaan dan kriteria dalam penilaian manajemen KSPPS/USPPS 

Koperasi, meliputi lima (5) Aspek:

a. Aspek Penilaian Manajemen umum 

ASPEK

Tabel 13.10 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Umum

POSITIF/NEGATIF

1.

2.

Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis).

Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 

3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan 

usahanya (dibuktikan dengan dokumentasi tertulis).

156 Analisis Laporan Keuangan Syariah 157Analisis Laporan Keuangan Syariah

NO.



ASPEK

Tabel 13.12 Daftar Pertanyaan Aspek Kelembagaan

POSITIF/NEGATIF

Bagian organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi 

dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumentasi 

tertulis mengenai struktur organisasi dan job description).

KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. 

(yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi tertulis tentang job specification).

Dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan 

fungsi sebagai dewan pengawas syariah (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang 

struktur organisasi).

KSPPS/USPPS Koperasi telah mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumentasi tertulis tentang SOM 

dan SOP KSPPS).

KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan SOM dan SOP 

KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan 

SOPnya).

KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua 

dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem  pengamanan dokumen penting berikut 

sarana penyimpanannya).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

12.

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ASPEK POSITIF/NEGATIF

3.

4.

5.

Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan 

sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumentasi 

tertulis).

Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka 

panjang (dibuktikan dengan dokumentasi tertulis)

Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, 

pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang).

Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara 

independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus dan pengawas). 

Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk 

menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan untuk 

menangani permasalahan yang ada.

KSPPS/USPPS Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta 

didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan 

dengan dokumentasi tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja).

Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri 

kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, 

keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi. 

(dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).

Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk 

meningkatkan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang 

dilakukan terhadap partisipasi modal anggota).

Pengurus, pengawas, dan pengelola KSPPS/USPPS Koperasi didalam melaksanakan 

kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri 

sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi 

(konfirmasi dengan mitra kerja).

Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada 

pengelola atau pegawas).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Positif Nilai Kredit

Tabel 13.11 Kriteria Penilaian Manajemen Umum

Kriteria

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Skor

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Adapun kriteria penilaian manajemen umum KSPPS/USSP Koperasi ditetapkan 

sebagaimana tertera dalam tabel 13.11:

b. Aspek Kelembagaan 
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ASPEK

Tabel 13.12 Daftar Pertanyaan Aspek Kelembagaan

POSITIF/NEGATIF

Bagian organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi 

dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumentasi 

tertulis mengenai struktur organisasi dan job description).

KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. 

(yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi tertulis tentang job specification).

Dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan 

fungsi sebagai dewan pengawas syariah (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang 

struktur organisasi).

KSPPS/USPPS Koperasi telah mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumentasi tertulis tentang SOM 

dan SOP KSPPS).

KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan SOM dan SOP 

KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan 

SOPnya).

KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua 

dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem  pengamanan dokumen penting berikut 

sarana penyimpanannya).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

12.

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ASPEK POSITIF/NEGATIF

3.

4.

5.

Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan 

sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumentasi 

tertulis).

Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka 

panjang (dibuktikan dengan dokumentasi tertulis)

Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, 

pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang).

Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara 

independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus dan pengawas). 

Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk 

menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan untuk 

menangani permasalahan yang ada.

KSPPS/USPPS Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta 

didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan 

dengan dokumentasi tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja).

Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri 

kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, 

keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi. 

(dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).

Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk 

meningkatkan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang 

dilakukan terhadap partisipasi modal anggota).

Pengurus, pengawas, dan pengelola KSPPS/USPPS Koperasi didalam melaksanakan 

kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri 

sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi 

(konfirmasi dengan mitra kerja).

Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada 

pengelola atau pegawas).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Positif Nilai Kredit

Tabel 13.11 Kriteria Penilaian Manajemen Umum

Kriteria

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Skor

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Adapun kriteria penilaian manajemen umum KSPPS/USSP Koperasi ditetapkan 

sebagaimana tertera dalam tabel 13.11:

b. Aspek Kelembagaan 
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ASPEK

Tabel 13.16 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Aktiva

POSITIF/NEGATIF

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang 

diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan).

Setiap pembiayaan yang diberikan didukung 25 dengan agunan yang nilainya sama atau 

lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai 

dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya).

Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan 

macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan 

penghapusan pembiayaan).

Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan 

dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan).

KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif 

(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya).

Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah 

(dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).

Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan 

pembiayaan).

Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite 

(dibuktikan dengan risalah rapat komite).

Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap 

penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi 

liabilitasnya (dibuktikan dengan laporan monitoring).

KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap 

agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan).

1.

2.

3.

4.

5.

d. Aspek Manajemen aktiva 

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

6.

7.

8.

9.

10.

Adapun kriteria penilaian Aspek Kelembagaan KSPPS/USSPS Koperasi ditetapkan 

sebagaimana tabel 13.13:

1

2

3

4

5

6

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Positif Nilai Kredit

Tabel 13.13 Kriteria Penilaian Aspek Kelembagaan

Kriteria

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Skor

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

ASPEK

Tabel 13.14 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Permodalan

POSITIF/NEGATIF

Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset 

(dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).

Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 

10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).

Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun 

berjalan.

Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi 

meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya.

Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan 

modal sendiri  (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana).

1.

2.

3.

4.

5.

c. Aspek Manajemen permodalan 

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Adapun kriteria penilaian Aspek Manajemen Permodalan KSPPS/USSPS Koperasi 

ditetapkan sebagai berikut:

Positif Nilai Kredit KriteriaSkor

1

2

3

4

5

0,60

1,20

1,80

2,40

3,00

Tabel 13.15 Kriteria Penilaian Aspek Manajemen Permodalan

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

Adapun kriteria penilaian Aspek Manajemen Permodalan KSPPS/USSPS Koperasi 

ditetapkan sebagaimana di dalam tabel 13.17:

Positif Nilai Kredit KriteriaSkor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

Tabel 13.17 Kriteria Penilaian Aspek Manajemen Aktiva

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 
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ASPEK

Tabel 13.16 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Aktiva

POSITIF/NEGATIF

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang 

diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan).

Setiap pembiayaan yang diberikan didukung 25 dengan agunan yang nilainya sama atau 

lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai 

dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya).

Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan 

macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan 

penghapusan pembiayaan).

Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan 

dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan).

KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif 

(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya).

Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah 

(dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).

Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan 

pembiayaan).

Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite 

(dibuktikan dengan risalah rapat komite).

Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap 

penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi 

liabilitasnya (dibuktikan dengan laporan monitoring).

KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap 

agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan).

1.

2.

3.

4.

5.

d. Aspek Manajemen aktiva 

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

6.

7.

8.

9.

10.

Adapun kriteria penilaian Aspek Kelembagaan KSPPS/USSPS Koperasi ditetapkan 

sebagaimana tabel 13.13:

1

2

3

4

5

6

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Positif Nilai Kredit

Tabel 13.13 Kriteria Penilaian Aspek Kelembagaan

Kriteria

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Skor

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

ASPEK

Tabel 13.14 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Permodalan

POSITIF/NEGATIF

Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset 

(dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).

Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 

10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).

Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun 

berjalan.

Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi 

meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya.

Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan 

modal sendiri  (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana).

1.

2.

3.

4.

5.

c. Aspek Manajemen permodalan 

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Adapun kriteria penilaian Aspek Manajemen Permodalan KSPPS/USSPS Koperasi 

ditetapkan sebagai berikut:

Positif Nilai Kredit KriteriaSkor

1

2

3

4

5

0,60

1,20

1,80

2,40

3,00

Tabel 13.15 Kriteria Penilaian Aspek Manajemen Permodalan

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

Adapun kriteria penilaian Aspek Manajemen Permodalan KSPPS/USSPS Koperasi 

ditetapkan sebagaimana di dalam tabel 13.17:

Positif Nilai Kredit KriteriaSkor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

Tabel 13.17 Kriteria Penilaian Aspek Manajemen Aktiva

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 
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ASPEK

Tabel 13.18 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Likuiditas

POSITIF/NEGATIF

Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha).

Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk 

menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama 

pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain).

Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau liabilitas yang jatuh tempo 

(dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan).

Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan 

KSPPS/USPPS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis).

Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas 

(dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan).

1.

2.

3.

4.

5.

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas 

Adapun kriteria penilaian Aspek Manajemen Likuiditas KSPPS/USSPS Koperasi 

ditetapkan sebagaimana dalam tabel 13.19:

Positif Nilai Kredit KriteriaSkor

1

2

3

4

5

0,60

1,20

1,80

2,40

3,00

Tabel 13.19 Kriteria Penilaian Aspek Manajemen Likuiditas

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah aspek keempat dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS 

Koperasi. Terdapat 3 (tiga) rasio dalam penilaian aspek efisiensi, yaitu:

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto;

b. Rasio Aktiva tetap terhadap total asset; dan

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio tersebut menggambarkan seberapa besar KSPPS/USPPS Koperasi mampu 

memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang 

dimiliki.  Rasio-rasio tersebut digunakan sebagai pengganti Rasio Rentabilitas, karena 

Rasio Rentabilitas untuk KSPPS/USPPS Koperasi dinilai kurang tepat. Tujuan utama 

KSPPS/USPPS koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari 

keuntungan. 

Rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Namun, 

Rentabilitas koperasi hanya bisa mengukur keberhasilan koperasi yang diperoleh dari 

penghematan biaya pelayanan.

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

 Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto dihitung dengan 

rumus:

Biaya Operasional Pelayanan

Partisipasi Bruto
= x 100%

Ketetapan ukuran rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, 

adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio lebih besar dari 100 maka nilai kreditnya 25, setiap penurunan 

rasio sebesar 15% maka nilai kreditnya ditambahkan dengan 25 hingga 

maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% sehingga diperoleh 

skor penilaian 

> 100

85 – 99 

69 – 84 

0 – 68 

25

50

75

100

4

4

4

4

1

2

3

4

Rasio Biaya Operasional Pelayanan 
terhadap Partisipasi Bruto (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13.20 Kriteria Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Tidak Efisien 

Kurang Efesien

Cukup Efesien

Efesien

Kriteria

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

 Rasio aktiva tetap terhadap total aset dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Aktiva Tetap

Total Aset
= x 100%

Ketetapan ukuran Rasio Aktiva tetap terhadap total aset, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio lebih besar dari 76% maka diberi nilai kredit 25. Setiap penurunan 

rasio 25% maka nilai kredit ditambahkan dengan 25 hingga maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4%, sehingga diperoleh 

skor penilaian. 

76 – 100 

51 – 75 

26 – 50

0 – 25 

Rasio Aktiva Tetap terhadap
Total Aset (%) 

Nilai

Tabel 13.21 Kriteria Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Bobot (%) Skor Kriteria

25

50

75

100

4

4

4

4

1

2

3

4

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik
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ASPEK

Tabel 13.18 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Likuiditas

POSITIF/NEGATIF

Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan 

dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha).

Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk 

menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama 

pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain).

Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau liabilitas yang jatuh tempo 

(dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan).

Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan 

KSPPS/USPPS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis).

Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas 

(dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan).

1.

2.

3.

4.

5.

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas 

Adapun kriteria penilaian Aspek Manajemen Likuiditas KSPPS/USSPS Koperasi 

ditetapkan sebagaimana dalam tabel 13.19:

Positif Nilai Kredit KriteriaSkor

1

2

3

4

5

0,60

1,20

1,80

2,40

3,00

Tabel 13.19 Kriteria Penilaian Aspek Manajemen Likuiditas

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah aspek keempat dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS 

Koperasi. Terdapat 3 (tiga) rasio dalam penilaian aspek efisiensi, yaitu:

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto;

b. Rasio Aktiva tetap terhadap total asset; dan

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio tersebut menggambarkan seberapa besar KSPPS/USPPS Koperasi mampu 

memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang 

dimiliki.  Rasio-rasio tersebut digunakan sebagai pengganti Rasio Rentabilitas, karena 

Rasio Rentabilitas untuk KSPPS/USPPS Koperasi dinilai kurang tepat. Tujuan utama 

KSPPS/USPPS koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari 

keuntungan. 

Rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Namun, 

Rentabilitas koperasi hanya bisa mengukur keberhasilan koperasi yang diperoleh dari 

penghematan biaya pelayanan.

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

 Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto dihitung dengan 

rumus:

Biaya Operasional Pelayanan

Partisipasi Bruto
= x 100%

Ketetapan ukuran rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, 

adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio lebih besar dari 100 maka nilai kreditnya 25, setiap penurunan 

rasio sebesar 15% maka nilai kreditnya ditambahkan dengan 25 hingga 

maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% sehingga diperoleh 

skor penilaian 

> 100

85 – 99 

69 – 84 

0 – 68 

25

50

75

100

4

4

4

4

1

2

3

4

Rasio Biaya Operasional Pelayanan 
terhadap Partisipasi Bruto (%) Nilai Kredit Bobot Skor (%) Skor

Tabel 13.20 Kriteria Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Tidak Efisien 

Kurang Efesien

Cukup Efesien

Efesien

Kriteria

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

 Rasio aktiva tetap terhadap total aset dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Aktiva Tetap

Total Aset
= x 100%

Ketetapan ukuran Rasio Aktiva tetap terhadap total aset, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio lebih besar dari 76% maka diberi nilai kredit 25. Setiap penurunan 

rasio 25% maka nilai kredit ditambahkan dengan 25 hingga maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4%, sehingga diperoleh 

skor penilaian. 

76 – 100 

51 – 75 

26 – 50

0 – 25 

Rasio Aktiva Tetap terhadap
Total Aset (%) 

Nilai

Tabel 13.21 Kriteria Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Bobot (%) Skor Kriteria

25

50

75

100

4

4

4

4

1

2

3

4

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik
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c. Rasio Efisiensi Pelayanan

 Rasio Efisiensi Pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Gaji dan Honor Karyawan

Jumlah Piutang dan Pembiayaan 
= x100%

Ketetapan ukuran Rasio Efisiensi Pelayanan, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio kurang dari 50 persen, maka diberi nilai kredit 25. Setiap kenaikan 

rasio 25 orang, maka nilai ditambah dengan 25 hingga maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% sehingga diperoleh 

skor penilaian. 

< 50

51 – 75

76 – 100

> 100

Rasio Pelayanan (%)  Nilai

Tabel 13.22 Kriteria Rasio Efesiensi Staf

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Bobot (%) Skor Kriteria

25

50

75

100

2

2

2

2

0,5

1

1,5

2

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

5. Rasio Likuiditas

Aspek kelima dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah aspek 

Likuiditas. Terdapat 2 (dua) rasio dalam penilaian aspek ini:

a. Rasio Kas 

b. Rasio Pembiayaan

Rasio likuiditas pada KSPPS/USPPS Koperasi digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas (kelancaran) koperasi dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Apabila 

KSPPS/USPPS Koperasi mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki, maka 

KSPPS/USPPS Koperasi disebut Likuid, namun apabila KSPPS/USPPS Koperasi tidak 

mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka KSPPS/USPPS Koperasi disebut 

ilikuid.

Rasio Kas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS koperasi dalam 

memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Pengukuran Rasio Kas dilakukan dengan cara 

membandingkan antara kas dan bank dengan liabilitas lancar.

Rasio pembiayaan dimaksudkan untuk mengukur tingkat risiko pinjaman bermasalah. 

Pengukuran Rasio Pembiayaan dilakukan dengan cara membandingkan antara 

pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima. Hasilnya, semakin tinggi rasio 

pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima menunjukkan rasio yang semakin 

baik.

a. Rasio Kas

 Rasio Kas dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kas + Bank

Kewajiban Lancar
Rasio Kas = x100%

Ketetapan ukuran Rasio Kas, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai Rasio Kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 

25, 

2) Jika nilai Rasio Kas antara 14% hingga 20% dan antara 46% hingga 56% diberi 

nilai kredit 50, 

3) Jika nilai Rasio Kas antara 21% hingga 25% dan antara 35% hingga 45% diberi 

nilai kredit  75, 

4) Jika nilai Rasio Kas 26% hingga 34% diberi nilai kredit 100. 

5) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% sehingga diperoleh skor 

penilaian. 

Rasio Kas (%)  Nilai

Tabel 13.23 Kriteria Perhitungan Rasio Kas

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Bobot (%) Skor Kriteria

< 50

51 – 75

76 – 100

> 100

25

50

75

100

10

10

10

10

2,5

5

7,5

10

Tidak Likuid

Kurang Likuid

Cukup Likuid

Likuid

b. Rasio Pembiayaan

 Rasio Pembiayaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Total Pembiayaan

Dana yang Diterima
Rasio Pembiayaan = x100%

Ketetapan ukuran Rasio Pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio pembiayaan lebih kecil dari 50% maka diberi nilai kredit 25, setiap 

kenaikan rasio sebesar 25% maka nilai kredit ditambah dengan 25 hingga 

maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% hingga diperoleh skor 

penilaian. 
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c. Rasio Efisiensi Pelayanan

 Rasio Efisiensi Pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Gaji dan Honor Karyawan

Jumlah Piutang dan Pembiayaan 
= x100%

Ketetapan ukuran Rasio Efisiensi Pelayanan, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio kurang dari 50 persen, maka diberi nilai kredit 25. Setiap kenaikan 

rasio 25 orang, maka nilai ditambah dengan 25 hingga maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% sehingga diperoleh 

skor penilaian. 

< 50

51 – 75

76 – 100

> 100

Rasio Pelayanan (%)  Nilai

Tabel 13.22 Kriteria Rasio Efesiensi Staf

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Bobot (%) Skor Kriteria

25

50

75

100

2

2

2

2

0,5

1

1,5

2

Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

5. Rasio Likuiditas

Aspek kelima dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah aspek 

Likuiditas. Terdapat 2 (dua) rasio dalam penilaian aspek ini:

a. Rasio Kas 

b. Rasio Pembiayaan

Rasio likuiditas pada KSPPS/USPPS Koperasi digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas (kelancaran) koperasi dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Apabila 

KSPPS/USPPS Koperasi mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki, maka 

KSPPS/USPPS Koperasi disebut Likuid, namun apabila KSPPS/USPPS Koperasi tidak 

mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka KSPPS/USPPS Koperasi disebut 

ilikuid.

Rasio Kas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS koperasi dalam 

memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Pengukuran Rasio Kas dilakukan dengan cara 

membandingkan antara kas dan bank dengan liabilitas lancar.

Rasio pembiayaan dimaksudkan untuk mengukur tingkat risiko pinjaman bermasalah. 

Pengukuran Rasio Pembiayaan dilakukan dengan cara membandingkan antara 

pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima. Hasilnya, semakin tinggi rasio 

pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima menunjukkan rasio yang semakin 

baik.

a. Rasio Kas

 Rasio Kas dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kas + Bank

Kewajiban Lancar
Rasio Kas = x100%

Ketetapan ukuran Rasio Kas, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai Rasio Kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 

25, 

2) Jika nilai Rasio Kas antara 14% hingga 20% dan antara 46% hingga 56% diberi 

nilai kredit 50, 

3) Jika nilai Rasio Kas antara 21% hingga 25% dan antara 35% hingga 45% diberi 

nilai kredit  75, 

4) Jika nilai Rasio Kas 26% hingga 34% diberi nilai kredit 100. 

5) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% sehingga diperoleh skor 

penilaian. 

Rasio Kas (%)  Nilai

Tabel 13.23 Kriteria Perhitungan Rasio Kas

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Bobot (%) Skor Kriteria

< 50

51 – 75

76 – 100

> 100

25

50

75

100

10

10

10

10

2,5

5

7,5

10

Tidak Likuid

Kurang Likuid

Cukup Likuid

Likuid

b. Rasio Pembiayaan

 Rasio Pembiayaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Total Pembiayaan

Dana yang Diterima
Rasio Pembiayaan = x100%

Ketetapan ukuran Rasio Pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio pembiayaan lebih kecil dari 50% maka diberi nilai kredit 25, setiap 

kenaikan rasio sebesar 25% maka nilai kredit ditambah dengan 25 hingga 

maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% hingga diperoleh skor 

penilaian. 
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Rasio Partisipasi Bruto (%) Nilai

Tabel 13.26 Kriteria Rasio Partisipasi Bruto

Bobot (%) Skor Kriteria

< 25

25 – 49

50 – 75

> 75

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

Jumlah Partisipasi Bruto

Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota
= x100%

6. Jati Diri Koperasi

Aspek berikutnya dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah Jati diri 

Koperasi Terdapat 2 (dua) rasio dalam penilaian aspek Jati diri Koperasi, yaitu:

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA); dan

b. Rasio Partisipasi Bruto.

Aspek jati diri koperasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koperasi dalam 

mencapai tujuan Koperasi dalam hal mempromosikan ekonomi anggota.

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

 Rasio PEA digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan 

manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan 

pokok dan simpanan wajib. Semakin tinggi rasio PEA, maka semakin tinggi 

persentasenya semakin baik.

    Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota, dengan rumus sebagai berikut: 

MEP + SHUbagian anggota

Total Smpanan Pokok + Simpanan Wajib
PEA= x100%

Ketetapan ukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota, adalah sebagai  berikut:

1) Jika rasio PEA lebih kecil dari 5% maka diberi nilai kredit 25, setiap kenaikan rasio 

PEA sebesar 3% maka nilai kredit ditambah sebesar 25, rasio lebih besar dari 

12% nilai kredit maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% hingga diperoleh skor penilaian

Rasio Pembiayaan (%) Nilai

Tabel 13.24 Kriteria Rasio Pembiayaan 

Bobot (%) Skor Kriteria

< 50

51 – 75

76 – 100

> 100

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5

Tidak Likuid

Kurang Likuid

Cukup Likuid

Likuid

Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (%) Nilai

Tabel 13.25 Kriteria Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota

Bobot (%) Skor Kriteria

< 5

5 – 7,99

8 – 11,99

> 12

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5

Tidak Bermanfaat 

Kurang Bermanfaat 

Cukup Bermanfaat 

Bermanfaat 

b. Rasio Partisipasi Bruto

 Rasio partisipasi bruto menunjukkan tingkat kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi 

dalam melayani anggota. Semakin besar presentase rasio partisipasi bruto, maka 

semakin baik. Partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota kepada koperasi 

sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang meliputi beban pokok dan 

partisipasi bersih.

 Rasio Partisipasi Bruto dihitung dengan Rumus:

Ketetapan ukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota, adalah sebagai berikut:

1) Jika rasio Partisipasi Bruto lebih kecil dari 25% maka diberi nilai kredit 25. Setiap 

terjadi kenaikan rasio 25% maka nilai kredit ditambah sebesar 25 sampai 

dengan rasio lebih besar dari 75% maka nilai kredit maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek berikutnya dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah aspek 

Kemandirian dan Pertumbuhan. Terdapat 3 (tiga) Rasio dalam penilaian aspek 

Kemandirian dan Pertumbuhan, yaitu:

a. Rasio Rentabilitas Aset;

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas; dan

c. Rasio Kemandirian Operasional.

Rasio Kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan seberapa jauh Koperasi dapat 

menghasilkan laba dan mandiri dalam pemenuhan permodalan.

a. Rasio Rentabilitas Aset

 Rasio rentabilitas aset digunakan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS 

Koperasi dalam memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari aktiva yang dimiliki. 
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Rasio Partisipasi Bruto (%) Nilai

Tabel 13.26 Kriteria Rasio Partisipasi Bruto

Bobot (%) Skor Kriteria

< 25

25 – 49

50 – 75

> 75

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

Jumlah Partisipasi Bruto

Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota
= x100%

6. Jati Diri Koperasi

Aspek berikutnya dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah Jati diri 

Koperasi Terdapat 2 (dua) rasio dalam penilaian aspek Jati diri Koperasi, yaitu:

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA); dan

b. Rasio Partisipasi Bruto.

Aspek jati diri koperasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koperasi dalam 

mencapai tujuan Koperasi dalam hal mempromosikan ekonomi anggota.

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

 Rasio PEA digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan 

manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan 

pokok dan simpanan wajib. Semakin tinggi rasio PEA, maka semakin tinggi 

persentasenya semakin baik.

    Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota, dengan rumus sebagai berikut: 

MEP + SHUbagian anggota

Total Smpanan Pokok + Simpanan Wajib
PEA= x100%

Ketetapan ukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota, adalah sebagai  berikut:

1) Jika rasio PEA lebih kecil dari 5% maka diberi nilai kredit 25, setiap kenaikan rasio 

PEA sebesar 3% maka nilai kredit ditambah sebesar 25, rasio lebih besar dari 

12% nilai kredit maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% hingga diperoleh skor penilaian

Rasio Pembiayaan (%) Nilai

Tabel 13.24 Kriteria Rasio Pembiayaan 

Bobot (%) Skor Kriteria

< 50

51 – 75

76 – 100

> 100

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5

Tidak Likuid

Kurang Likuid

Cukup Likuid

Likuid

Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (%) Nilai

Tabel 13.25 Kriteria Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota

Bobot (%) Skor Kriteria

< 5

5 – 7,99

8 – 11,99

> 12

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

5

5

5

5

1,25

2,50

3,75

5

Tidak Bermanfaat 

Kurang Bermanfaat 

Cukup Bermanfaat 

Bermanfaat 

b. Rasio Partisipasi Bruto

 Rasio partisipasi bruto menunjukkan tingkat kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi 

dalam melayani anggota. Semakin besar presentase rasio partisipasi bruto, maka 

semakin baik. Partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota kepada koperasi 

sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang meliputi beban pokok dan 

partisipasi bersih.

 Rasio Partisipasi Bruto dihitung dengan Rumus:

Ketetapan ukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota, adalah sebagai berikut:

1) Jika rasio Partisipasi Bruto lebih kecil dari 25% maka diberi nilai kredit 25. Setiap 

terjadi kenaikan rasio 25% maka nilai kredit ditambah sebesar 25 sampai 

dengan rasio lebih besar dari 75% maka nilai kredit maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek berikutnya dalam penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah aspek 

Kemandirian dan Pertumbuhan. Terdapat 3 (tiga) Rasio dalam penilaian aspek 

Kemandirian dan Pertumbuhan, yaitu:

a. Rasio Rentabilitas Aset;

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas; dan

c. Rasio Kemandirian Operasional.

Rasio Kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan seberapa jauh Koperasi dapat 

menghasilkan laba dan mandiri dalam pemenuhan permodalan.

a. Rasio Rentabilitas Aset

 Rasio rentabilitas aset digunakan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS 

Koperasi dalam memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari aktiva yang dimiliki. 
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Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) Nilai

Tabel 13.28 Kriteria Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Bobot (%) Skor Kriteria

< 5%

5 – 7,4

7,5 – 10

> 10

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

3

3

3

3

0,75

1,50

2,25

3,00

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

Rasio Rentabilitas Aset (%) Nilai

Tabel 13.27 Kriteria Rasio Rentabilitas aset

Bobot (%) Skor Kriteria

< 5%

5 – 7,4

7,5 – 10

> 10

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

3

3

3

3

0,75

1,50

2,25

3,00

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

SHU sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak

Total Aset
ROA = x100%

 Rasio rentabilitas aset diukur dengan cara membandingkan antara SHU sebelum 

pajak dan Zakat dengan total aset. Semakin tinggi nilai rasio rentabilitas aset 

menunjukkan semakin baik kemandirian dan pertumbuhan KSPPS/USPPS koperasi. 

 Rasio rentabilitas aset dihitung dengan menggunakan rumus:

Ketetapan ukuran rasio rentabilitas aset ditetapkan sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio lebih kecil dari 5% maka diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap 

kenaikan rasio sebesar 2,5% maka nilai kredit akan ditambah sebesar 25 hingga 

maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% hingga diperoleh skor 

penilaian. 

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

 Rasio rentabilitas modal sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan modal 

sendiri KSPPS/USPPS Koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Semakin tinggi nilai Rasio Rentabilitas Modal Sendiri menunjukkan semakin baik 

kemandirian dan pertumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi.

 Rasio rentabilitas modal sendiri dihitung dengan rumus sebagai berikut:

SHU bagian anggota

Modal Sendiri
BOPO = x100%

Ketetapan ukuran rasio rentabilitas modal sendiri adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio lebih kecil dari 5% maka diberi nilai kredit 25, dan setiap kenaikan 

rasio sebesar 2,5% maka nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 

100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% hingga diperoleh skor 

penilaian. 

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan sering disebut dengan Rasio  BOPO 

(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio  Kemandirian 

Operasional Pelayanan bertujuan untuk mengukur kemandirian koperasi dalam 

pelayanan operasional anggota.

 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan 

dengan membandingkan pendapatan usaha dengan beban usaha ditambah beban 

perkoperasian.

 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Usaha

Biaya Operasional
BOPO = x  100%

Ketetapan ukuran rasio kemandirian operasional pelayanan adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio lebih kecil dari 100% maka diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap 

kenaikan rasio 25% maka nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga maksimum 

100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% hingga diperoleh skor 

penilaian. 

Rasio Kemandirian Operasional (%) Nilai

Tabel 13.29 Kriteria Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Bobot (%) Skor Kriteria

< 100

100 – 125

126 – 150

> 150

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

4

4

4

4

1

2

3

4

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek terakhir dalam penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kepatuhan 

prinsip syariah. Aspek tersebut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah 

diterapkan dan dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi.
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Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) Nilai

Tabel 13.28 Kriteria Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Bobot (%) Skor Kriteria

< 5%

5 – 7,4

7,5 – 10

> 10

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

3

3

3

3

0,75

1,50

2,25

3,00

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

Rasio Rentabilitas Aset (%) Nilai

Tabel 13.27 Kriteria Rasio Rentabilitas aset

Bobot (%) Skor Kriteria

< 5%

5 – 7,4

7,5 – 10

> 10

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

3

3

3

3

0,75

1,50

2,25

3,00

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

SHU sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak

Total Aset
ROA = x100%

 Rasio rentabilitas aset diukur dengan cara membandingkan antara SHU sebelum 

pajak dan Zakat dengan total aset. Semakin tinggi nilai rasio rentabilitas aset 

menunjukkan semakin baik kemandirian dan pertumbuhan KSPPS/USPPS koperasi. 

 Rasio rentabilitas aset dihitung dengan menggunakan rumus:

Ketetapan ukuran rasio rentabilitas aset ditetapkan sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio lebih kecil dari 5% maka diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap 

kenaikan rasio sebesar 2,5% maka nilai kredit akan ditambah sebesar 25 hingga 

maksimum 100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% hingga diperoleh skor 

penilaian. 

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

 Rasio rentabilitas modal sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan modal 

sendiri KSPPS/USPPS Koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Semakin tinggi nilai Rasio Rentabilitas Modal Sendiri menunjukkan semakin baik 

kemandirian dan pertumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi.

 Rasio rentabilitas modal sendiri dihitung dengan rumus sebagai berikut:

SHU bagian anggota

Modal Sendiri
BOPO = x100%

Ketetapan ukuran rasio rentabilitas modal sendiri adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio lebih kecil dari 5% maka diberi nilai kredit 25, dan setiap kenaikan 

rasio sebesar 2,5% maka nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 

100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% hingga diperoleh skor 

penilaian. 

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 

 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan sering disebut dengan Rasio  BOPO 

(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio  Kemandirian 

Operasional Pelayanan bertujuan untuk mengukur kemandirian koperasi dalam 

pelayanan operasional anggota.

 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan 

dengan membandingkan pendapatan usaha dengan beban usaha ditambah beban 

perkoperasian.

 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Usaha

Biaya Operasional
BOPO = x  100%

Ketetapan ukuran rasio kemandirian operasional pelayanan adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai rasio lebih kecil dari 100% maka diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap 

kenaikan rasio 25% maka nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga maksimum 

100. 

2) Kemudian nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% hingga diperoleh skor 

penilaian. 

Rasio Kemandirian Operasional (%) Nilai

Tabel 13.29 Kriteria Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Bobot (%) Skor Kriteria

< 100

100 – 125

126 – 150

> 150

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

25

50

75

100

4

4

4

4

1

2

3

4

Rendah

Kurang

Cukup

Tinggi

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek terakhir dalam penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kepatuhan 

prinsip syariah. Aspek tersebut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah 

diterapkan dan dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi.
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NO.

Terdapat 10 (sepuluh) butir pertanyaan dalam melakukan penilaian kepatuhan prinsip 

syariah pada KSPPS/USPPS syariah. Bobot setiap pertanyaan sebesar 10%. Setiap 

jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian dewan 

pengawas syariah).

Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana).

Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas 

Syariah).

Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah 

(dibuktikan dengan laporan sumber dana).

Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, 

Pengelola, Karyawan dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan 

daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok).

Manajemen KSPPS memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah 

yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat)

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan 

yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat 

Dewan Pengawas Syariah)

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi 

dengan mudharib yang bermasalah)

Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS 

dari anggota)

Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke 

waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS)

PERTANYAAN BOBOT

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Tabel 13.30 Butir-butir pertanyaan aspek kepatuhan prinsip syariah

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Kriteria pengukuran penilaian kepatuhan Prinsip Syariah ditetapkan sebagai berikut:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POSITIF NILAI KREDIT BOBOT

Tabel 13.31 Kriteria Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

SKOR Kriteria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tidak Bermanfaat 

Kurang Bermanfaat 

Cukup Bermanfaat 

Bermanfaat 

Berdasarkan 8 (delapan) aspek tersebut maka diperoleh skor secara keseluruhan.  Skor 

tersebut selanjutnya digunakan untuk menetapkan tingkat kesehatan KSPPS/USPPS 

Koperasi:

1. Sehat, 

2. Cukup sehat, 

3. Dalam pengawasan dan 

4. Dalam pengawasan khusus.

81 – 100

66 – < 81

51 – < 66

0 – < 11

SEHAT

CUKUP SEHAT

DALAM PENGAWASAN

DALAM PENGAWASAN KHUSUS

PREDIKAT SKOR

Tabel  13.32 Standar Penetapan Tingkat Kesehatan KSPPS

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016
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NO.
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syariah pada KSPPS/USPPS syariah. Bobot setiap pertanyaan sebesar 10%. Setiap 
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Dewan Pengawas Syariah)

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi 

dengan mudharib yang bermasalah)

Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS 
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Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke 

waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS)

PERTANYAAN BOBOT

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Tabel 13.30 Butir-butir pertanyaan aspek kepatuhan prinsip syariah

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Kriteria pengukuran penilaian kepatuhan Prinsip Syariah ditetapkan sebagai berikut:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POSITIF NILAI KREDIT BOBOT

Tabel 13.31 Kriteria Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah

Sumber: Perdep Bid Pengawasan kemenkop dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

0 - 0,75 

0,76 - 1,50 

1,51 - 2,25 

2,26 - 3,00 

SKOR Kriteria
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9
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Tidak Bermanfaat 

Kurang Bermanfaat 

Cukup Bermanfaat 

Bermanfaat 

Berdasarkan 8 (delapan) aspek tersebut maka diperoleh skor secara keseluruhan.  Skor 

tersebut selanjutnya digunakan untuk menetapkan tingkat kesehatan KSPPS/USPPS 

Koperasi:

1. Sehat, 

2. Cukup sehat, 

3. Dalam pengawasan dan 

4. Dalam pengawasan khusus.

81 – 100

66 – < 81

51 – < 66

0 – < 11

SEHAT

CUKUP SEHAT

DALAM PENGAWASAN

DALAM PENGAWASAN KHUSUS

PREDIKAT SKOR

Tabel  13.32 Standar Penetapan Tingkat Kesehatan KSPPS
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SOAL LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan aspek dalam penilaian Kesehatan 

KSPPS dan USPPS Koperasi. 

2. Apa pentingnya membuat penilaian Kesehatan KSPPS 

dan USPPS Koperasi?

3. Sebutkan tiga rasio yang digunakan dalam mengukur 

penilaian aspek kualitas aktiva produktif dan jelaskan 

manfaatnya.

4. Sebutkan dan jelaskan rasio yang digunakan dalam 

penilaian aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.

5. Sebutkan dan jelaskan rasio yang digunakan dalam 

penilaian aspek Jati diri Koperasi. 
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SOAL LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan aspek dalam penilaian Kesehatan 

KSPPS dan USPPS Koperasi. 

2. Apa pentingnya membuat penilaian Kesehatan KSPPS 

dan USPPS Koperasi?

3. Sebutkan tiga rasio yang digunakan dalam mengukur 

penilaian aspek kualitas aktiva produktif dan jelaskan 

manfaatnya.
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Bab ini membahas analisis keuangan lembaga zakat

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan kategorisasi rasio keuangan Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ)

2. Memahami Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

B. Memahami Kategorisasi Rasio Keuangan Organisasi 
     Pengelola Zakat (OPZ) 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi 

Zakat dan Infak/Sedekah, Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bertujuan 

untuk menyediakan informasi tentang penghimpunan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk dasar pengambilan keputusan dan 

sebagai alat evaluasi kinerja OPZ. 

Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah:

1. Laporan Posisi Keuangan;

2. Laporan Perubahan Dana;

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan;

4. Laporan Arus Kas; dan

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Ilustrasi:

Aset

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Instrumen Keuangan

Piutang

Aset Tidak Lancar

Aset tetap

Akumulasi Penyusutan 

Jumlah Aset

xxx

xxx

xxx

(xxx)

xxx

Laporan Posisi Keuangan BAZ “XYZ” Per 31 Desember 202X

Liabilitas 

Liabilitas jangka pendek

Biaya yang masih harus dibayar

Liabilitas jangka panjang

Imbalan kerja jangka panjang

Saldo Dana

Dana Zakat

Dana Infak/sedekah

Dana Amil

Dana non halal

Jumlah liabilitas dan Saldo Dana

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Keterangan Rp Keterangan Rp

Laporan Perubahan Dana

Komponen Laporan Perubahan Dana OPZ adalah:

a. Dana Zakat

 1) Penerimaan dana zakat

  a)  Bagian dana zakat; dan

  b)  Bagian amil.

 2) Penyaluran dana zakat

  a)   Entitas amil lainnya; dan

  b)  Mustahiq lainnya

 3) Saldo awal dana zakat

 4) Saldo akhir dana zakat

b. Dana Infak/sedekah

 1) Penerimaan dana infak/sedekah

  a)   Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

  b)  Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqoh)

 2) Penyaluran dana infak/sedekah

  a)   Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

  b)  Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqoh)

 3) Saldo awal dana infak/sedekah

 4) Saldo akhir dana infak/sedekah
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Laporan Posisi Keuangan

Komponen Laporan Posisi Keuangan OPZ adalah:

a. Aset

 1) Kas dan Setara Kas;

 2) Instrumen keuangan;

 3) Piutang; dan

 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan.

b. Liabilitas

 1) Biaya yang masih harus dibayar; dan

 2) Liabilitas imbalan kerja.

c. Saldo Dana

 1) Dana zakat

 2) Dana infak/sedekah

 3) Dana amil

 4) Dana non halal

1.

2.



Bab ini membahas analisis keuangan lembaga zakat

A.  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu:
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untuk menyediakan informasi tentang penghimpunan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk dasar pengambilan keputusan dan 

sebagai alat evaluasi kinerja OPZ. 

Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah:

1. Laporan Posisi Keuangan;

2. Laporan Perubahan Dana;

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan;

4. Laporan Arus Kas; dan

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Ilustrasi:

Aset

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Instrumen Keuangan

Piutang

Aset Tidak Lancar

Aset tetap

Akumulasi Penyusutan 

Jumlah Aset

xxx

xxx

xxx

(xxx)

xxx

Laporan Posisi Keuangan BAZ “XYZ” Per 31 Desember 202X

Liabilitas 

Liabilitas jangka pendek

Biaya yang masih harus dibayar

Liabilitas jangka panjang

Imbalan kerja jangka panjang

Saldo Dana

Dana Zakat

Dana Infak/sedekah

Dana Amil

Dana non halal

Jumlah liabilitas dan Saldo Dana

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Keterangan Rp Keterangan Rp

Laporan Perubahan Dana

Komponen Laporan Perubahan Dana OPZ adalah:

a. Dana Zakat

 1) Penerimaan dana zakat

  a)  Bagian dana zakat; dan

  b)  Bagian amil.

 2) Penyaluran dana zakat

  a)   Entitas amil lainnya; dan

  b)  Mustahiq lainnya

 3) Saldo awal dana zakat

 4) Saldo akhir dana zakat

b. Dana Infak/sedekah

 1) Penerimaan dana infak/sedekah

  a)   Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

  b)  Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqoh)

 2) Penyaluran dana infak/sedekah

  a)   Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

  b)  Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqoh)

 3) Saldo awal dana infak/sedekah

 4) Saldo akhir dana infak/sedekah
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Laporan Posisi Keuangan

Komponen Laporan Posisi Keuangan OPZ adalah:

a. Aset

 1) Kas dan Setara Kas;

 2) Instrumen keuangan;

 3) Piutang; dan

 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan.

b. Liabilitas

 1) Biaya yang masih harus dibayar; dan

 2) Liabilitas imbalan kerja.

c. Saldo Dana

 1) Dana zakat

 2) Dana infak/sedekah

 3) Dana amil

 4) Dana non halal

1.

2.



Penerimaan:

Penerimaan dari muzakki

   Muzakki entitas

   Muzakki individual

Hasil penempatan

Jumlah penerimaan dana zakat

Bagian amil atas penerimaan dana zakat

Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil

Penyaluran:

Fakir miskin

Riqab

Gharim

Muallaf

Sabilillah

Ibnu sabil

Jumlah penyaluran dana zakat

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

Rp

DANA ZAKAT

Keterangan

c. Dana Amil

 1) Penerimaan dana amil

  a) Bagian amil dari dana zakat

  b) Bagian amil dari dana infak/sedekah

  c) Penerimaan lainnya

 2) Penggunaan dana amil

  a)  beban umum dan administrasi

 3) Saldo awal dana amil

 4) Saldo akhir dana amil

d. Dana non halal

 1) Penerimaan dana non halal

  a) Bunga bank

  b) Jasa Giro

  c) Penerimaan non halal lainnya

 2) Penyaluran dana non halal

 3) Saldo awal dana non halal

 4) Saldo akhir dana non halal

DANA INFAK/SEDEKAH

Penerimaan:

Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah

Hasil pengelolaan

Jumlah penerimaan dana infak/sedekah

Penyaluran:

Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)

Jumlah penyaluran dana infak/sedekah

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

xxx

xxx

(xxx)

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

DANA AMIL

Penerimaan:

Bagian Amil dari dana zakat

Bagian Amil dari dana infak/sedekah

Penerimaan lainnya 

Jumlah penerimaan dana Amil

Penggunaan:

Beban pegawai

Beban penyusutan

Beban umum dan administrasi lainnya

Jumlah penggunaan dana amil

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

DANA NON HALAL

Penerimaan:

Bunga Bank

Jasa Giro

Penerimaan non halal lainnya 

Jumlah penerimaan dana non halal

Penggunaan:

Jumlah penggunaan dana non halal

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

RpKeterangan

Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana Non Halal

Ilustrasi:

Laporan Perubahan Dana BAZ “XYZ”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 202X
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Penerimaan:

Penerimaan dari muzakki

   Muzakki entitas

   Muzakki individual

Hasil penempatan

Jumlah penerimaan dana zakat

Bagian amil atas penerimaan dana zakat

Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil

Penyaluran:

Fakir miskin

Riqab

Gharim

Muallaf

Sabilillah

Ibnu sabil

Jumlah penyaluran dana zakat

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

Rp

DANA ZAKAT

Keterangan

c. Dana Amil

 1) Penerimaan dana amil

  a) Bagian amil dari dana zakat

  b) Bagian amil dari dana infak/sedekah

  c) Penerimaan lainnya

 2) Penggunaan dana amil

  a)  beban umum dan administrasi

 3) Saldo awal dana amil

 4) Saldo akhir dana amil

d. Dana non halal

 1) Penerimaan dana non halal

  a) Bunga bank

  b) Jasa Giro

  c) Penerimaan non halal lainnya

 2) Penyaluran dana non halal

 3) Saldo awal dana non halal

 4) Saldo akhir dana non halal

DANA INFAK/SEDEKAH

Penerimaan:

Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah

Hasil pengelolaan

Jumlah penerimaan dana infak/sedekah

Penyaluran:

Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)

Jumlah penyaluran dana infak/sedekah

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

xxx

xxx

(xxx)

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

DANA AMIL

Penerimaan:

Bagian Amil dari dana zakat

Bagian Amil dari dana infak/sedekah

Penerimaan lainnya 

Jumlah penerimaan dana Amil

Penggunaan:

Beban pegawai

Beban penyusutan

Beban umum dan administrasi lainnya

Jumlah penggunaan dana amil

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

DANA NON HALAL

Penerimaan:

Bunga Bank

Jasa Giro

Penerimaan non halal lainnya 

Jumlah penerimaan dana non halal

Penggunaan:

Jumlah penggunaan dana non halal

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

RpKeterangan

Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana Non Halal

Ilustrasi:

Laporan Perubahan Dana BAZ “XYZ”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 202X
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Laporan Perubahan Pengolaan Aset BAZ “XYZ”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 202X

3.

Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar  
(misal piutang bergulir) 

Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar  
(misal rumah sakit atau sekolah) 

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

-

-

(xxx)

xxx

xxx

Keterangan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Penyisihan Akumulasi 
Penyusutan Saldo Akhir

Laporan Arus Kas 

OPZ menyajikan Laporan Arus Kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 

yang relevan.

Catatan atas Laporan Keuangan

OPZ menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan

Dalam rangka meningkatkan kinerja OPZ, Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat 

Nasional (Puskas Baznas) melakukan kajian tentang alat ukur keuangan yang bisa 

digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Hasil 

Kajian kemudian dipublikasikan dalam sebuah Buku yang berjudul “Rasio Keuangan 

Organisasi Pengelola Zakat, Teori dan Konsep” yang diterbitkan pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil kajian Puskas Baznas tersebut, terdapat 5 (lima) kategori rasio 

keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ untuk menganalisis kondisi keuangannya, 

yaitu:

a. Rasio Aktivitas;

b. Rasio Efisiensi;

c. Rasio Dana Amil;

d. Rasio Likuiditas; dan

e. Rasio Pertumbuhan.

 Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas operasional 

dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun oleh OPZ. Dengan menggunakan rasio 

aktivitas, akan diketahui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan 

oleh OPZ selama 1 (satu) tahun.

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas biaya 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh OPZ. Seberapa 

banyak (persen) biaya yang dikelurakan oleh OPZ untuk menghimpun dan menyalurkan 

dana Zakat, Infak dan Sedekah.

Rasio Dana Amil merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan 

efektivitas Dana Amil yang digunakan untuk biaya operasional penghimpunan dan 

penyaluran dana ZIS.  Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas 

penggunaan Dana Amil dalam operasional OPZ.

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisis ketersediaan dana 

yang akan disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat kepada 8 golongan yang berhak 

menerimanya.  

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ini berfungsi juga untuk mengukur 

perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke 

tahun.

 

Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan 

Organiasai Pengelola Zakat menurut Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional 

(2019) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Aktivitas

 a. Gross Allocation Ratio;

 b. Gross Allocation Ratio Non Amil;

 c. Net Allocation to Collection Ratio;

 d. Net Allocation to Collection Ratio Non Amil;

 e. Zakah Allocation Ratio;

 f. Zakah Allocation Ratio Non Amil;

 g. Infaq and Shodaqa Allocation Ration;

 h. Infaq and Shodaqa Allocation Ration non Amil;

 i. Zakah Turn Over;

 j. Average of Days Zakah Outstanding;

 k. Infak Sedekah Turn Over;

 l. Average of Days Infak Sedekah Outstanding;

 

Ilustrasi:
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Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Komponen Laporan Perubahan Aset Kelolaan OPZ adalah:

a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar;

b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;

c. Penambahan dan pengurangan;

d. Sado awal; dan

e. Saldo akhir

4.

5.



Laporan Perubahan Pengolaan Aset BAZ “XYZ”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 202X

3.

Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar  
(misal piutang bergulir) 

Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar  
(misal rumah sakit atau sekolah) 

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

-

-

(xxx)

xxx

xxx

Keterangan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Penyisihan Akumulasi 
Penyusutan Saldo Akhir

Laporan Arus Kas 

OPZ menyajikan Laporan Arus Kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 

yang relevan.

Catatan atas Laporan Keuangan

OPZ menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan

Dalam rangka meningkatkan kinerja OPZ, Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat 

Nasional (Puskas Baznas) melakukan kajian tentang alat ukur keuangan yang bisa 

digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Hasil 

Kajian kemudian dipublikasikan dalam sebuah Buku yang berjudul “Rasio Keuangan 

Organisasi Pengelola Zakat, Teori dan Konsep” yang diterbitkan pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil kajian Puskas Baznas tersebut, terdapat 5 (lima) kategori rasio 

keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ untuk menganalisis kondisi keuangannya, 

yaitu:

a. Rasio Aktivitas;

b. Rasio Efisiensi;

c. Rasio Dana Amil;

d. Rasio Likuiditas; dan

e. Rasio Pertumbuhan.

 Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas operasional 

dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun oleh OPZ. Dengan menggunakan rasio 

aktivitas, akan diketahui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan 

oleh OPZ selama 1 (satu) tahun.

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas biaya 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh OPZ. Seberapa 

banyak (persen) biaya yang dikelurakan oleh OPZ untuk menghimpun dan menyalurkan 

dana Zakat, Infak dan Sedekah.

Rasio Dana Amil merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan 

efektivitas Dana Amil yang digunakan untuk biaya operasional penghimpunan dan 

penyaluran dana ZIS.  Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas 

penggunaan Dana Amil dalam operasional OPZ.

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisis ketersediaan dana 

yang akan disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat kepada 8 golongan yang berhak 

menerimanya.  

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ini berfungsi juga untuk mengukur 

perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke 

tahun.

 

Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan 

Organiasai Pengelola Zakat menurut Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional 

(2019) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Aktivitas

 a. Gross Allocation Ratio;

 b. Gross Allocation Ratio Non Amil;

 c. Net Allocation to Collection Ratio;

 d. Net Allocation to Collection Ratio Non Amil;

 e. Zakah Allocation Ratio;

 f. Zakah Allocation Ratio Non Amil;

 g. Infaq and Shodaqa Allocation Ration;

 h. Infaq and Shodaqa Allocation Ration non Amil;

 i. Zakah Turn Over;

 j. Average of Days Zakah Outstanding;

 k. Infak Sedekah Turn Over;

 l. Average of Days Infak Sedekah Outstanding;

 

Ilustrasi:
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Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Komponen Laporan Perubahan Aset Kelolaan OPZ adalah:

a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar;

b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;

c. Penambahan dan pengurangan;

d. Sado awal; dan

e. Saldo akhir

4.

5.



 m. ZIS Turn Over;

 n. Average of Days ZIS Outstanding;

 o. Rasio Piutang Penyaluran;

 p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran;

 q. Rasio uang muka; dan

 r. Rasio Aset Kelolaan Zakat

2. Rasio Efisiensi

 a. Rasio Biaya Penghimpunan;

 b. Rasio Biaya Operasional; dan

 c. Rasio Biaya SDM.

3. Rasio Dana Amil

 a. Rasio Hak Amil;

 b. Rasio Hak Amil atas Zakat;

 c. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah; dan

 d. Rasio Hak Amil atas CSR.

4. Rasio Likuiditas

 a. Current Ratio;

 b. Quick Ratio/Acid Test Ratio;

 c. Cash to Zakat Ratio; dan

 d. Cash to ZIS Ratio.

5. Rasio Pertumbuhan

 a. Growth of Zakah;

 b. Growth of Infaq;

 c. Growth of Shodaqa;

 d. Growth of ZIS;

 e. Growth of Allocation; dan

 f. Growth of Operational Expense

C.  Memahami Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 35 rasio keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja dan kondisi keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Hasil dari 

pengukuran kinerja melalui analisis rasio tersebut menggambarkan kepatuhan OPZ 

terhadap kaidah syariah yang berlaku.

Berikut penjelasan rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ dalam mengukur 

kinerja keuangannya:

1.

Rasio aktivitas merupakan rasio yang bertujuan mengukur efektivitas penggunaan 

aset pada OPZ. Hasil perhitungan rasio ini mengindikasikan efektivitas penyaluran 

dana zakat, infak dan sedekah.

 

Berikut jenis rasio Aktivitas:

a. Gross Allocation to Collection Ratio

Rasio Gross ACR digunakan untuk melihat sejauh mana penyaluran dana ZIS baik 

yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya.

Rumus:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat  + Saldo Dana Infak )t-1 t-1

b. Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio Gross ACR non-amil digunakan untuk melihat sejauh mana penyalurannya 

dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode 

sebelumnya, kepada 7 golongan  asnaf yang lain selain Amil. 

Rumus:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat  + Saldo Dana Infak )t-1 t-1

-(Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

c. Net Allocation to Collection Ratio

Rasio Net ACR menghitung penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang 

dikeluarkan dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa dana ZIS dari periode 

sebelumnya.

 

Rumus  :

Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah

Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah
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Rasio Aktivitas



 m. ZIS Turn Over;

 n. Average of Days ZIS Outstanding;

 o. Rasio Piutang Penyaluran;

 p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran;

 q. Rasio uang muka; dan

 r. Rasio Aset Kelolaan Zakat

2. Rasio Efisiensi

 a. Rasio Biaya Penghimpunan;

 b. Rasio Biaya Operasional; dan

 c. Rasio Biaya SDM.

3. Rasio Dana Amil

 a. Rasio Hak Amil;

 b. Rasio Hak Amil atas Zakat;

 c. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah; dan

 d. Rasio Hak Amil atas CSR.

4. Rasio Likuiditas

 a. Current Ratio;

 b. Quick Ratio/Acid Test Ratio;

 c. Cash to Zakat Ratio; dan

 d. Cash to ZIS Ratio.

5. Rasio Pertumbuhan

 a. Growth of Zakah;

 b. Growth of Infaq;

 c. Growth of Shodaqa;

 d. Growth of ZIS;

 e. Growth of Allocation; dan

 f. Growth of Operational Expense

C.  Memahami Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 35 rasio keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja dan kondisi keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Hasil dari 

pengukuran kinerja melalui analisis rasio tersebut menggambarkan kepatuhan OPZ 

terhadap kaidah syariah yang berlaku.

Berikut penjelasan rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ dalam mengukur 

kinerja keuangannya:

1.

Rasio aktivitas merupakan rasio yang bertujuan mengukur efektivitas penggunaan 

aset pada OPZ. Hasil perhitungan rasio ini mengindikasikan efektivitas penyaluran 

dana zakat, infak dan sedekah.

 

Berikut jenis rasio Aktivitas:

a. Gross Allocation to Collection Ratio

Rasio Gross ACR digunakan untuk melihat sejauh mana penyaluran dana ZIS baik 

yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya.

Rumus:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat  + Saldo Dana Infak )t-1 t-1

b. Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio Gross ACR non-amil digunakan untuk melihat sejauh mana penyalurannya 

dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode 

sebelumnya, kepada 7 golongan  asnaf yang lain selain Amil. 

Rumus:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat  + Saldo Dana Infak )t-1 t-1

-(Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

c. Net Allocation to Collection Ratio

Rasio Net ACR menghitung penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang 

dikeluarkan dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa dana ZIS dari periode 

sebelumnya.

 

Rumus  :

Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah

Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah
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(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

d. Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio Net ACR non-amil menghitung penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang 

dikeluarkan dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa dana ZIS dari periode 

sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran dana kepada Amil. 

Rumus  :

Rasio ACR digunakan untuk mengetahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah 

disalurkan kepada para mustahik. Rasio-rasio ACR sebagaimana disebutkan diatas 

diukur menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio < 45 %, maka tidak efektif

2) Jika nilai rasio 45% ≤ R < 60%, maka kurang efektif 

3) Jika nilai rasio 60% ≤ R < 75%, maka cukup efektif

4) Jika nilai rasio 75% ≤ R ≤ 90%, maka efektif

5) Jika nilai rasio > 90%, maka sangat efektif

e. Zakah Allocation Ratio

Zakah allocation ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

dana zakat yang dihimpun OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

 

Rumus:

Total Penyaluran Dana Zakat

Total Penghimpunan Dana Zakat

f. Zakah Allocation Ratio Non-Amil

Zakah Allocation Ratio Non-Amil merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para 

mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil.

 

Rumus:

Dana Zakat Disalurkan Tahun x

(Saldo awal dana zakat tahun x + saldo akhir dana zakat tahun x)/2

Total Penyaluran Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Zakat 

Total Penghimpunan Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Zakat 

g. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio

Infaq and Shodaqa Allocation Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana dana 

infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik. 

Rumus:

Total Penyaluran Dana Infak Sedekah

Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah

h. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil

Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat 

disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil.

Rumus:

Total Penyaluran Dana Infak Sedekah + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah

Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah

i. Zakah Turn Over Ratio

Zakah Turn Over Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus:

Semakin tinggi nilai Zakah Turn over Ratio, menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif 

dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. 
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(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian amil dari dana zakat + Bagian amil dari dana infak)

d. Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio Net ACR non-amil menghitung penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang 

dikeluarkan dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa dana ZIS dari periode 

sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran dana kepada Amil. 

Rumus  :

Rasio ACR digunakan untuk mengetahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah 

disalurkan kepada para mustahik. Rasio-rasio ACR sebagaimana disebutkan diatas 

diukur menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio < 45 %, maka tidak efektif

2) Jika nilai rasio 45% ≤ R < 60%, maka kurang efektif 

3) Jika nilai rasio 60% ≤ R < 75%, maka cukup efektif

4) Jika nilai rasio 75% ≤ R ≤ 90%, maka efektif

5) Jika nilai rasio > 90%, maka sangat efektif

e. Zakah Allocation Ratio

Zakah allocation ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

dana zakat yang dihimpun OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

 

Rumus:

Total Penyaluran Dana Zakat

Total Penghimpunan Dana Zakat

f. Zakah Allocation Ratio Non-Amil

Zakah Allocation Ratio Non-Amil merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para 

mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil.

 

Rumus:

Dana Zakat Disalurkan Tahun x

(Saldo awal dana zakat tahun x + saldo akhir dana zakat tahun x)/2

Total Penyaluran Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Zakat 

Total Penghimpunan Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Zakat 

g. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio

Infaq and Shodaqa Allocation Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana dana 

infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik. 

Rumus:

Total Penyaluran Dana Infak Sedekah

Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah

h. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil

Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat 

disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil.

Rumus:

Total Penyaluran Dana Infak Sedekah + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah

Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah

i. Zakah Turn Over Ratio

Zakah Turn Over Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus:

Semakin tinggi nilai Zakah Turn over Ratio, menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif 

dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. 
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j. Average of Days Zakah Outstanding

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan berapa lama zakat yang terhimpun 

disimpan pada OPZ.

Rumus:

Kriteria:

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan  bahwa dana yang 

dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. 

2) Jika nilai rasio = 1, maka baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun 

dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 

3) Jika nilai rasio perputaran zakat > 1, maka sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

360

Zakah Turn Over

Kriteria:

1) ≤ 12 bulan : Baik

2) > 12 bulan : Tidak Baik

k. Infaq shodaqoh turn over ratio

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan jumlah dana infak dan sedekah yang 

disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah.

 

Rumus:

Dana Infak Sedekah disalurkan Tahun x

(Saldo awal Infak Sedekah diterima tahun x + Saldo akhir Dana Infak Sedekah tahun x)/2

Semakin tinggi nilai Infaq shodaqoh turn over ratio maka menunjukkan semakin aktif 

OPZ dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. 

Kriteria:

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang 

dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.

2) Jika nilai rasio = 1, maka baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun 

dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 

3) Jika nilai rasio  > 1, maka sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ semakin 

aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

l. Average of days infaq shodaqoh outstanding

Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan berapa lama infak dan sedekah yang 

terhimpun disimpan oleh OPZ.

 

Rumus:

360

Infak Sedekah Turn Over

Kriteria:

1) ≤ 12 bulan : Baik

2) > 12 bulan : Tidak Baik

m. ZIS turn over ratio

Rasio Perputaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) merupakan rasio yang menggambarkan 

jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus: 

Dana ZIS disalurkan tahun x

(Dana ZIS diterima tahun x + Saldo awal Dana ZIS)/2

Semakin tinggi nilai ZIS turn over ratio maka menunjukkan OPZ semakin aktif dalam 

melakukan penghimpunan dan penyaluran. 

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang 

dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. 

2) Jika nilai rasio = 1, maka baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun 

dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 

3) Jika nilai rasio > 1, maka sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ semakin 

aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. 
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j. Average of Days Zakah Outstanding

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan berapa lama zakat yang terhimpun 

disimpan pada OPZ.

Rumus:

Kriteria:

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan  bahwa dana yang 

dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. 

2) Jika nilai rasio = 1, maka baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun 

dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 

3) Jika nilai rasio perputaran zakat > 1, maka sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

360

Zakah Turn Over

Kriteria:

1) ≤ 12 bulan : Baik

2) > 12 bulan : Tidak Baik

k. Infaq shodaqoh turn over ratio

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan jumlah dana infak dan sedekah yang 

disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah.

 

Rumus:

Dana Infak Sedekah disalurkan Tahun x

(Saldo awal Infak Sedekah diterima tahun x + Saldo akhir Dana Infak Sedekah tahun x)/2

Semakin tinggi nilai Infaq shodaqoh turn over ratio maka menunjukkan semakin aktif 

OPZ dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. 

Kriteria:

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang 

dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.

2) Jika nilai rasio = 1, maka baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun 

dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 

3) Jika nilai rasio  > 1, maka sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ semakin 

aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

l. Average of days infaq shodaqoh outstanding

Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan berapa lama infak dan sedekah yang 

terhimpun disimpan oleh OPZ.

 

Rumus:

360

Infak Sedekah Turn Over

Kriteria:

1) ≤ 12 bulan : Baik

2) > 12 bulan : Tidak Baik

m. ZIS turn over ratio

Rasio Perputaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) merupakan rasio yang menggambarkan 

jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus: 

Dana ZIS disalurkan tahun x

(Dana ZIS diterima tahun x + Saldo awal Dana ZIS)/2

Semakin tinggi nilai ZIS turn over ratio maka menunjukkan OPZ semakin aktif dalam 

melakukan penghimpunan dan penyaluran. 

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang 

dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. 

2) Jika nilai rasio = 1, maka baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun 

dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud. 

3) Jika nilai rasio > 1, maka sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ semakin 

aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. 
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n. Average of days ZIS outstanding

Rasio ini menggambarkan berapa lama dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun 

disimpan oleh lembaga amil zakat.

Rumus:

360

ZIS Turn Over

Kriteria:

1) ≤ 12 bulan : Baik

2) > 12 bulan : Tidak Baik

o. Rasio Piutang Penyaluran

Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana proporsi piutang penyaluran terhadap 

total penyaluran.

Rumus: 

Piutang Penyaluran

Total Penyaluran

Rasio ini menggambarkan sejauh mana OPZ telah menyalurkan dana melalui 

amil/pihak lain tetapi belum bisa diakui dan dicatat sebagai penyaluran karena belum 

ada laporan dari amil/pihak tersebut. 

Kriteria:

1) Jika nilai rasio piutang penyaluran ≤ 10%, maka baik. Hal ini menunjukkan OPZ 

sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. 

2) Jika nilai rasio piutang penyaluran > 10%, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan  

OPZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. 

p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

Piutang penyaluran adalah zakat yang disalurkan melalui amil/pihak lain tetapi belum 

diterima oleh mustahik non amil sehingga tidak dapat diakui sebagai penyaluran (PSAK 

109). 
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Piutang Penyaluran

Total Penyaluran

x360

Kriteria:

1) R < 3 bulan  : Baik

2) 3 ≤ R ≤ 6 bulan : Cukup Baik

3) R > 6 bulan  : Tidak Baik

q. Rasio Uang Muka Kegiatan

Uang muka kegiatan yaitu uang persekot yang diberikan dan dikelola oleh penanggung 

jawab kegiatan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan 

kegiatan telah selesai dilaksanakan. Uang muka kegiatan tersebut akan diakui sebagai 

penyaluran jika telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode.

Rumus:

Uang Muka

Total Penyaluran

Rasio ini menunjukkan bahwa OPZ telah menyalurkan dana tetapi belum dapat diakui 

dan dicatat sebagai penyaluran dikarenakan belum ada laporan kegiatan tersebut. 

Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin mengindikasikan bahwa kurang 

optimalnya OPZ dalam menyalurkan dana yang telah terhimpun. 

Kriteria:

1) Jika nilai rasio ≤ 10%, maka dikatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ sudah 

optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. 

2) Jika nilai rasio > 10%, maka dikatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ 

tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan

r. Rasio Aset Kelolaan Zakat 

Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar penyaluran zakat yang disalurkan 

untuk aset kelolaan.

Rumus:

Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan 

Total Penyaluran Dana Zakat

Rumus:



n. Average of days ZIS outstanding

Rasio ini menggambarkan berapa lama dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun 

disimpan oleh lembaga amil zakat.

Rumus:

360

ZIS Turn Over

Kriteria:

1) ≤ 12 bulan : Baik

2) > 12 bulan : Tidak Baik

o. Rasio Piutang Penyaluran

Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana proporsi piutang penyaluran terhadap 

total penyaluran.

Rumus: 

Piutang Penyaluran

Total Penyaluran

Rasio ini menggambarkan sejauh mana OPZ telah menyalurkan dana melalui 

amil/pihak lain tetapi belum bisa diakui dan dicatat sebagai penyaluran karena belum 

ada laporan dari amil/pihak tersebut. 

Kriteria:

1) Jika nilai rasio piutang penyaluran ≤ 10%, maka baik. Hal ini menunjukkan OPZ 

sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. 

2) Jika nilai rasio piutang penyaluran > 10%, maka tidak baik. Hal ini menunjukkan  

OPZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. 

p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

Piutang penyaluran adalah zakat yang disalurkan melalui amil/pihak lain tetapi belum 

diterima oleh mustahik non amil sehingga tidak dapat diakui sebagai penyaluran (PSAK 

109). 
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Piutang Penyaluran

Total Penyaluran

x360

Kriteria:

1) R < 3 bulan  : Baik

2) 3 ≤ R ≤ 6 bulan : Cukup Baik

3) R > 6 bulan  : Tidak Baik

q. Rasio Uang Muka Kegiatan

Uang muka kegiatan yaitu uang persekot yang diberikan dan dikelola oleh penanggung 

jawab kegiatan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan 

kegiatan telah selesai dilaksanakan. Uang muka kegiatan tersebut akan diakui sebagai 

penyaluran jika telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode.

Rumus:

Uang Muka

Total Penyaluran

Rasio ini menunjukkan bahwa OPZ telah menyalurkan dana tetapi belum dapat diakui 

dan dicatat sebagai penyaluran dikarenakan belum ada laporan kegiatan tersebut. 

Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin mengindikasikan bahwa kurang 

optimalnya OPZ dalam menyalurkan dana yang telah terhimpun. 

Kriteria:

1) Jika nilai rasio ≤ 10%, maka dikatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ sudah 

optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. 

2) Jika nilai rasio > 10%, maka dikatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ 

tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan

r. Rasio Aset Kelolaan Zakat 

Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar penyaluran zakat yang disalurkan 

untuk aset kelolaan.

Rumus:

Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan 

Total Penyaluran Dana Zakat

Rumus:



Kriteria:

1) Jika nilai rasio ≤ 10%, maka dikatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ sudah 

optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan

2) Jika nilai rasio > 10%, maka dikatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ 

tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan.

2. Rasio Efisiensi

a. Rasio Biaya Penghimpunan (Collection Expenses Ratio)

Rasio Biaya Penghimpunan bertujuan untuk besaran dana yang dibutuhkan dalam 

kegiatan menghimpun zakat. Semakin kecil skor rasio biaya penghimpunan, maka 

semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

Rumus Rasio Biaya Penghimpunan:

Total Biaya Penghimpunan

Total Penyaluran Dana Zakat

Kriteria : 

1) Jika nilai rasio  < 10% , maka efisien ;

2) Jika nilai rasio 10% ≤ R ≤ 20%, maka cukup efisien ; dan

3) Jika nilai rasio > 20% , maka tidak efisien 

Rasio Penghimpunan digunakan untuk mengukur efisiensi biaya terhadap total dana 

yang dihimpun. 

Rumus Rasio Penghimpunan :

Biaya Penghimpunan

Total Penghimpunan

Kriteria:

1) Jika nilai rasio  < 2% , maka efisien ;

2)  Jika nilai rasio 2% ≤ R ≤ 5% , maka cukup efisien ; dan

3) Jika nilai rasio > 5% , maka tidak efisien

b. Rasio Biaya Operasional (Operational Expenses Ratio)

Rasio Biaya Operasional digunakan untuk mengukur efisiensi dalam mengatur 

proporsi pengeluaran dalam membiayai kegiatan operasional. Jenis-jenis rasio biaya 

operasional di OPZ adalah: 

1) Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil

Rasio biaya operasional terhadap hak amil digunakan untuk mengukur besaran dana 

hak amil yang digunakan dalam kegiatan operasional.

 

Rumus:

Total Biaya Operasional

Total Hak Amil

Kriteria:

a) Jika nilai rasio < 80% , maka efisien 

b)  Jika nilai rasio 80% ≤ R ≤ 90%, maka cukup efisien 

c) Jika nilai rasio R > 90% , maka tidak efisien 

2) Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan

Rasio Biaya Operasional terhadap total perhimpunan digunakan untuk mengetahui 

perhitungan komposisi Biaya Operasional terhadap total penghimpunan.

 

Rumus:

Total Biaya Operasional

Total Penghimpunan

Kriteria:

a) Jika nilai rasio < 12,5% , maka efisien 

b) Jika nilai rasio 12,5% ≤ R ≤ 17,5%, maka cukup efisien 

c) Jika nilai rasio > 17,5% , maka tidak efisien

3) Rasio Biaya SDM (Human capital expenses ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total.

Rumus:

Total Biaya SDM

Total Hak Amil
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Kriteria:

1) Jika nilai rasio ≤ 10%, maka dikatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ sudah 

optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan

2) Jika nilai rasio > 10%, maka dikatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa OPZ 

tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan.

2. Rasio Efisiensi

a. Rasio Biaya Penghimpunan (Collection Expenses Ratio)

Rasio Biaya Penghimpunan bertujuan untuk besaran dana yang dibutuhkan dalam 

kegiatan menghimpun zakat. Semakin kecil skor rasio biaya penghimpunan, maka 

semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

Rumus Rasio Biaya Penghimpunan:

Total Biaya Penghimpunan

Total Penyaluran Dana Zakat

Kriteria : 

1) Jika nilai rasio  < 10% , maka efisien ;

2) Jika nilai rasio 10% ≤ R ≤ 20%, maka cukup efisien ; dan

3) Jika nilai rasio > 20% , maka tidak efisien 

Rasio Penghimpunan digunakan untuk mengukur efisiensi biaya terhadap total dana 

yang dihimpun. 

Rumus Rasio Penghimpunan :

Biaya Penghimpunan

Total Penghimpunan

Kriteria:

1) Jika nilai rasio  < 2% , maka efisien ;

2)  Jika nilai rasio 2% ≤ R ≤ 5% , maka cukup efisien ; dan

3) Jika nilai rasio > 5% , maka tidak efisien

b. Rasio Biaya Operasional (Operational Expenses Ratio)

Rasio Biaya Operasional digunakan untuk mengukur efisiensi dalam mengatur 

proporsi pengeluaran dalam membiayai kegiatan operasional. Jenis-jenis rasio biaya 

operasional di OPZ adalah: 

1) Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil

Rasio biaya operasional terhadap hak amil digunakan untuk mengukur besaran dana 

hak amil yang digunakan dalam kegiatan operasional.

 

Rumus:

Total Biaya Operasional

Total Hak Amil

Kriteria:

a) Jika nilai rasio < 80% , maka efisien 

b)  Jika nilai rasio 80% ≤ R ≤ 90%, maka cukup efisien 

c) Jika nilai rasio R > 90% , maka tidak efisien 

2) Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan

Rasio Biaya Operasional terhadap total perhimpunan digunakan untuk mengetahui 

perhitungan komposisi Biaya Operasional terhadap total penghimpunan.

 

Rumus:

Total Biaya Operasional

Total Penghimpunan

Kriteria:

a) Jika nilai rasio < 12,5% , maka efisien 

b) Jika nilai rasio 12,5% ≤ R ≤ 17,5%, maka cukup efisien 

c) Jika nilai rasio > 17,5% , maka tidak efisien

3) Rasio Biaya SDM (Human capital expenses ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total.

Rumus:

Total Biaya SDM

Total Hak Amil
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Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 10%, maka efisien 

b) Jika nilai rasio > 10%, maka tidak efisien

3. Rasio Dana Amil 

Rasio Dana Amil dihitung untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil 

yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, 

infak dan sedekah. 

Jenis-jenis rasio dana amil di OPZ adalah:

Bagian amil dari Zakat

Penerimaan Zakat - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana Zakat
x 100%

1) Rasio Hak Amil atas Zakat

Rumus:

Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 12,5%, maka Baik 

b) Jika nilai rasio > 12,5%, maka Tidak baik

2) Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

Rumus:

Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 20%, maka Baik 

b) Jika nilai rasio > 20%, maka Tidak baik

Bagian amil dari Infak Sedekah

Penerimaan Infak Sedekah - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana Infak Sedekah

x 100%

3) Rasio Hak Amil atas CSR

Rumus:

Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 15%, maka Baik 

b) Jika nilai rasio > 15%, maka Tidak baik

Bagian amil dari CSR

Penerimaan CSR - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR
x 100%

4. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)

Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas 

untuk membayar kewajiban jangka pendeknya (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2009). Rasio 

Likuiditas diperoleh dengan membagi total Aset Lancar terhadap Total Utang Lancar. 

Hasil perhitungannya menggambarkan kemampuan OPZ untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya.

a. Rasio Hak Amil

Rumus:

Bagian amil dari ZIS

Penerimaan ZIS - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS
x 100%

Batas wajar dari hak amil adalah sebesar 12,5%, apabila nilai rasio hak amil melebihi 

batas wajar, maka OPZ diperkenankan memberikan penjelasan penyebab tingginya 

tingkat dana amil yang dibutuhkan. Misalnya, jika OPZ memperoleh dana dari 

pemerintah maka kemungkinan bagian amil menjadi lebih dari 12,5%.

 

Besaran rasio hak amil merupakan rata-rata dari tiga unsur yaitu rasio hak amil atas 

zakat, rasio hak amil atas infak/sedekah dan rasio hak amil atas CSR, dengan kriteria 

sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio ≤ 13,8%, maka Baik 

2) Jika nilai rasio > 13,8%, maka Tidak baik

 Asumsi komposisi dana ZIS :

 Dana zakat  :  80%

 Dana Infak dan Sedekah  :  15%

 Dana CSR  :  5%

Asumsi hak amil:

 Dana zakat  :  12,5%

 Dana Infak dan Sedekah  :  20%

 Dana CSR  :  15%

Adapun jenis-jenis perhitungan rasio dana amil berdasarkan sumbernya adalah sebagai 

berikut:
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Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 10%, maka efisien 

b) Jika nilai rasio > 10%, maka tidak efisien

3. Rasio Dana Amil 

Rasio Dana Amil dihitung untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil 

yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, 

infak dan sedekah. 

Jenis-jenis rasio dana amil di OPZ adalah:

Bagian amil dari Zakat

Penerimaan Zakat - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana Zakat
x 100%

1) Rasio Hak Amil atas Zakat

Rumus:

Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 12,5%, maka Baik 

b) Jika nilai rasio > 12,5%, maka Tidak baik

2) Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

Rumus:

Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 20%, maka Baik 

b) Jika nilai rasio > 20%, maka Tidak baik

Bagian amil dari Infak Sedekah

Penerimaan Infak Sedekah - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana Infak Sedekah

x 100%

3) Rasio Hak Amil atas CSR

Rumus:

Kriteria:

a) Jika nilai rasio ≤ 15%, maka Baik 

b) Jika nilai rasio > 15%, maka Tidak baik

Bagian amil dari CSR

Penerimaan CSR - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR
x 100%

4. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)

Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas 

untuk membayar kewajiban jangka pendeknya (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2009). Rasio 

Likuiditas diperoleh dengan membagi total Aset Lancar terhadap Total Utang Lancar. 

Hasil perhitungannya menggambarkan kemampuan OPZ untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya.

a. Rasio Hak Amil

Rumus:

Bagian amil dari ZIS

Penerimaan ZIS - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS
x 100%

Batas wajar dari hak amil adalah sebesar 12,5%, apabila nilai rasio hak amil melebihi 

batas wajar, maka OPZ diperkenankan memberikan penjelasan penyebab tingginya 

tingkat dana amil yang dibutuhkan. Misalnya, jika OPZ memperoleh dana dari 

pemerintah maka kemungkinan bagian amil menjadi lebih dari 12,5%.

 

Besaran rasio hak amil merupakan rata-rata dari tiga unsur yaitu rasio hak amil atas 

zakat, rasio hak amil atas infak/sedekah dan rasio hak amil atas CSR, dengan kriteria 

sebagai berikut:

1) Jika nilai rasio ≤ 13,8%, maka Baik 

2) Jika nilai rasio > 13,8%, maka Tidak baik

 Asumsi komposisi dana ZIS :

 Dana zakat  :  80%

 Dana Infak dan Sedekah  :  15%

 Dana CSR  :  5%

Asumsi hak amil:

 Dana zakat  :  12,5%

 Dana Infak dan Sedekah  :  20%

 Dana CSR  :  15%

Adapun jenis-jenis perhitungan rasio dana amil berdasarkan sumbernya adalah sebagai 

berikut:
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Adapun Rasio Likuiditas yang dapat digunakan oleh OPZ adalah sebagai berikut:

Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset OPZ 

dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek yang dimaksud di 

sini adalah saldo dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun.  Hal ini sesuai kaidah 

syariah, bahwa jumlah dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun merupakan 

kewajiban OPZ untuk segera disalurkan. 

Rumus:

a. Current ratio

Total Aset Lancar

(Saldo Dana Zakat + Saldo Dana Infak Sedekah + Total Kewajiban Jangka Pendek) - Aset kelolaan

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio  < 1 , maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi 

seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, 

infak sedekah pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

 Hal ini menunjukkan aset lancar yang dimiliki OPZ mampu memenuhi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak 

sedekah pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1,5, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang 

penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah 

yang belum terlaksana. 

 Artinya, dalam menjalankan fungsi sebagai amil, lembaga zakat diharapkan mampu 

menjaga nilai current ratio pada sebesar 1 - 1,5.

Quick Ratio atau Rasio Cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan Kas dan Setara Kas untuk melunasi kewajiban jangka pendek OPZ. 

Kewajiban yang dimaksud  termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah 

dalam suatu periode.

b. Quick Ratio/Acid Test Ratio

Kas dan Setara Kas + Persediaan

(Total Kewajiban Jangka Pendek + Saldo Dana Zakat + Saldo Dana Infak Sedekah) - Aset Kelolaan

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan karena kas dan Setara Kas yang dimiliki OPZ tidak dapat 

membayar kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

  Hal ini menunjukkan karena kas dan Setara Kas yang dimiliki OPZ mampu membayar 

kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1,5, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang 

penyaluran, yaitu kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum 

terlaksana.

Rasio Cash to Zakah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Kas dan Setara 

Kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.

 

Rumus:

c. Cash to Zakah Ratio

Kas dan Setara Kas dari Zakat

Saldo Dana Zakat - Aset Kelolaan Zakat

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio  < 1, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi 

seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

 Hal ini menunjukkan kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi 

seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1,5, maka tidak baik 

 Apabila nilai rasio lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum 

tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun apabila nilai rasio lebih dari 1 

dikarenakan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang berasal dari porsi 

APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap 

bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan. 
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Adapun Rasio Likuiditas yang dapat digunakan oleh OPZ adalah sebagai berikut:

Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset OPZ 

dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek yang dimaksud di 

sini adalah saldo dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun.  Hal ini sesuai kaidah 

syariah, bahwa jumlah dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun merupakan 

kewajiban OPZ untuk segera disalurkan. 

Rumus:

a. Current ratio

Total Aset Lancar

(Saldo Dana Zakat + Saldo Dana Infak Sedekah + Total Kewajiban Jangka Pendek) - Aset kelolaan

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio  < 1 , maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi 

seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, 

infak sedekah pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

 Hal ini menunjukkan aset lancar yang dimiliki OPZ mampu memenuhi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak 

sedekah pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1,5, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang 

penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah 

yang belum terlaksana. 

 Artinya, dalam menjalankan fungsi sebagai amil, lembaga zakat diharapkan mampu 

menjaga nilai current ratio pada sebesar 1 - 1,5.

Quick Ratio atau Rasio Cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan Kas dan Setara Kas untuk melunasi kewajiban jangka pendek OPZ. 

Kewajiban yang dimaksud  termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah 

dalam suatu periode.

b. Quick Ratio/Acid Test Ratio

Kas dan Setara Kas + Persediaan

(Total Kewajiban Jangka Pendek + Saldo Dana Zakat + Saldo Dana Infak Sedekah) - Aset Kelolaan

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan karena kas dan Setara Kas yang dimiliki OPZ tidak dapat 

membayar kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

  Hal ini menunjukkan karena kas dan Setara Kas yang dimiliki OPZ mampu membayar 

kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1,5, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang 

penyaluran, yaitu kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum 

terlaksana.

Rasio Cash to Zakah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Kas dan Setara 

Kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.

 

Rumus:

c. Cash to Zakah Ratio

Kas dan Setara Kas dari Zakat

Saldo Dana Zakat - Aset Kelolaan Zakat

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio  < 1, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi 

seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

 Hal ini menunjukkan kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi 

seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1,5, maka tidak baik 

 Apabila nilai rasio lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum 

tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun apabila nilai rasio lebih dari 1 

dikarenakan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang berasal dari porsi 

APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap 

bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan. 
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Rasio Cash to ZIS merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Kas dan 

Setara Kas OPZ dalam memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat,  infak dan sedekah 

dalam suatu periode. 

Rumus:

d. Cash to ZIS Ratio

Kas danSetara Kas ZIS

(Saldo Dana Zakat + Saldo Dana Infak Sedekah) - Aset Kelolaan

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan bahwa kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat 

menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

 Hal ini menunjukkan bahwa kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ mampu 

menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1 maka tidak baik

 Apabila nilai rasio Cash to ZIS lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran 

yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun Apabila nilai cash 

to ZIS ratio lebih dari 1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang 

berasal dari porsi APBN maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap 

bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan pertumbuhan 

penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

Rasio digunakan untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam meningkatkan 

dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya. Semakin besar nilai rasio 

pertumbuhan penghimpunan zakat, infak dan sedekah maka semakin baik. 

a. Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah

Penghimpunan ZIS  - Penghimpunan ZISt t-1

Penghimpunan ZISt-1

Penghimpunan Sedekah  - Penghimpunan Sedekaht t-1

Penghimpunan Sedekaht-1

Penghimpunan Infak  - Penghimpunan Infakt t-1

Penghimpunan Infakt-1

Penghimpunan Zakat  - Penghimpunan Zakatt t-1

Penghimpunan Zakatt-1

Rumus Growth of zakat

Rumus Growth of Infaq

Rumus Growth of Sadaqa

Rumus Growth of Zakat, Infaq, Sadaqa

Kriteria:

1) Jika nilai rasio > 130% , maka Baik Sekali 

2) Jika nilai rasio 120% < R ≤ 130%, maka Baik 

3)  Jika nilai rasio 100% < R ≤ 120%, maka Cukup Baik 

4) Jika nilai rasio  ≤ 100% , maka Tidak Baik 

Rasio Pertumbuhan Penyaluran merupakan rasio yang menggambarkan pertumbuhan 

penyaluran dana zakat tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan penyaluran 

dana mencerminkan efisiensi lembaga zakat dalam menyalurkan dana yang terhimpun.

 

Apabila nilai Rasio Pertumbuhan Penyaluran semakin tinggi maka harus dilakukan analisis 

lebih dalam apakah peningkatan tersebut berasal dari penyaluran tahun berjalan saja atau 

termasuk sisa penyaluran dari tahun sebelumnya. Apabila tingginya nilai Rasio 

Pertumbuhan Penyaluran disebabkan karena termasuk sisa penyaluran dari tahun 

sebelumnya, maka hal itu mengindikasikan adanya dana mengendap ditahun 

sebelumnya. 

b. Rasio Pertumbuhan Penyaluran (Growth of Allocation)
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Rasio Cash to ZIS merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Kas dan 

Setara Kas OPZ dalam memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat,  infak dan sedekah 

dalam suatu periode. 

Rumus:

d. Cash to ZIS Ratio

Kas danSetara Kas ZIS

(Saldo Dana Zakat + Saldo Dana Infak Sedekah) - Aset Kelolaan

Kriteria: 

1) Jika nilai rasio < 1, maka tidak baik 

 Hal ini menunjukkan bahwa kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat 

menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode. 

2)  Jika nilai rasio 1 ≤ R ≤ 1,5, maka baik 

 Hal ini menunjukkan bahwa kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh OPZ mampu 

menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode. 

3) Jika nilai rasio > 1 maka tidak baik

 Apabila nilai rasio Cash to ZIS lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran 

yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun Apabila nilai cash 

to ZIS ratio lebih dari 1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang 

berasal dari porsi APBN maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap 

bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan pertumbuhan 

penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

Rasio digunakan untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam meningkatkan 

dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya. Semakin besar nilai rasio 

pertumbuhan penghimpunan zakat, infak dan sedekah maka semakin baik. 

a. Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah

Penghimpunan ZIS  - Penghimpunan ZISt t-1

Penghimpunan ZISt-1

Penghimpunan Sedekah  - Penghimpunan Sedekaht t-1

Penghimpunan Sedekaht-1

Penghimpunan Infak  - Penghimpunan Infakt t-1

Penghimpunan Infakt-1

Penghimpunan Zakat  - Penghimpunan Zakatt t-1

Penghimpunan Zakatt-1

Rumus Growth of zakat

Rumus Growth of Infaq

Rumus Growth of Sadaqa

Rumus Growth of Zakat, Infaq, Sadaqa

Kriteria:

1) Jika nilai rasio > 130% , maka Baik Sekali 

2) Jika nilai rasio 120% < R ≤ 130%, maka Baik 

3)  Jika nilai rasio 100% < R ≤ 120%, maka Cukup Baik 

4) Jika nilai rasio  ≤ 100% , maka Tidak Baik 

Rasio Pertumbuhan Penyaluran merupakan rasio yang menggambarkan pertumbuhan 

penyaluran dana zakat tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan penyaluran 

dana mencerminkan efisiensi lembaga zakat dalam menyalurkan dana yang terhimpun.

 

Apabila nilai Rasio Pertumbuhan Penyaluran semakin tinggi maka harus dilakukan analisis 

lebih dalam apakah peningkatan tersebut berasal dari penyaluran tahun berjalan saja atau 

termasuk sisa penyaluran dari tahun sebelumnya. Apabila tingginya nilai Rasio 

Pertumbuhan Penyaluran disebabkan karena termasuk sisa penyaluran dari tahun 

sebelumnya, maka hal itu mengindikasikan adanya dana mengendap ditahun 

sebelumnya. 

b. Rasio Pertumbuhan Penyaluran (Growth of Allocation)
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Rumus Growth of Allocation :

Total Penyaluran  - Total Penyalurant t-1

Total Penyalurant-1

Kriteria:

1) Jika nilai rasio > 130% , maka Baik Sekali 

2) Jika nilai rasio 120% < R ≤ 130%, maka Baik 

3)  Jika nilai rasio 100% < R ≤ 120%, maka Cukup Baik 

4) Jika nilai rasio R ≤ 100% , maka Tidak Baik

Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional merupakan rasio yang menggambarkan 

pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional OPZ tahun ini terhadap tahun 

sebelumnya. 

Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional dapat menunjukkan seberapa efektif dan efisien 

suatu OPZ dalam mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya dalam 

menyalurkan dana ZIS yang terhimpun.

 

Rumus Growth of Operational Expense:

c. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

Pertumbuhan biaya operasional tahun t

Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun t

Kriteria:

1) Jika nilai rasio R ≤ 1, maka Selaras 

2) Jika nilai rasio > 1, maka Tidak Selaras

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan laporan keuangan yang wajib disusun oleh 

organisasi pengelola zakat.

2. Berdasarkan hasil kajian Puskas Baznas, sebutkan lima 

rasio yang digunakan untuk menganalisis kesehatan 

keuangannya.

3. Apa manfaat menghitung rasio aktivitas bagi organisasi 

pengelola zakat?

4. Apa yang dimaksud cash to zakah ratio dan cash to zis 

ratio dan bagaimana pengukurannya?

5. Sebutkan jenis rasio dana amil yang di gunakan 

organisasi pengelola zakat.
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Aktual  Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.

Akuisisi Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan untuk oleh perusahaan lain yang 

dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan dimana 

perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk 

pertumbuhan.

Amortisasi Alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, 

dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Glosarium
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A

Bai’ Salam Jual beli barang secara pesanan yang pembayarannya dilakukan di awal akad 

sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.

Bait al-Maal lembaga yang mempunyai peran mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial 

seperti zakat, infak, sedekah, wakaf.

B

Dana Kebajikan Dana sosial dari nasabah atau masyarakat yang dikelola oleh entitas syariah 

dan penyalurannya bebas kepada siapa saja tanpa batasan khusus.

Dana Syirkah Temporer Dana yang diterima entitas syariah dimana entitas syariah memiliki 

hak untuk mengelola dan menginvestasikan sesuai dengan kesepakatan di awal dengan 

pemilik dana.

Deposito Bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah yang pengambilan 

dananya dilakukan pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian ketika awal akad.

Dividen Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham 

yang dimiliki.

D

Ekspansi Suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa juga 

menjadi lebih luas.

Entitas Syariah Entitas yang sejak berdirinya menggunakan prinsip syariah dan dicantumkan 

dalam akte pendirian usaha tersebut.

E

Fee Bentuk imbalan yang harus dibayarkan atas hak seseorang atau lembaga setelah 

memberikan pelayanan

F

Historis Berhubungan dengan sejarah

G

Ijarah Akad pemindahan manfaat (hak guna) barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa 

tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Indikator Alat ukur, pedoman atau faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan atau 

keberhasilan.

Investasi Suatu kegiatan menanamkan modal baik uang maupun bentuk aset lainnya dengan 

harapan kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.

Investment Rate Prosentase dana yang diinvestasikan kembali oleh entitas syariah pada 

pembiayaan atau penyaluran dana lainnya.

Istishna’ Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, yang menurut fuqaha’ 

merupakan jenis khusus atas akad bai’ salam.

I

Komprehensif: segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek 

atau ruang lingkup yang luas

Kinerja Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Komposisi Susunan, tata susun.

I

Likuiditas Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang 

dimilikinya pada saat jatuh tempo.

L
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Negative Spread Pendapatan bunga yang diterima dari nasabah kredit lebih sedikit dibanding 

dengan bunga yang wajib dibayarkan bank kepada mudharib.

N

Premis Apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian.

Profit Sharing Metode bagi hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib.

Profitabilitas Analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam prosentase untuk menilai sejauh 

mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan.

Proporsionalitas sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang 

diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.

P

Qardul Hasan Akad transaksi menggunakan skema pinjam meminjam.

Q

Rahn Menahan suatu harta atau barang yang memiliki nilai ekonomis milik peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Rentabilitas kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan umumnya dirumuskan sebagai L/M, dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh 

dalam periode tertentu dan M adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut.

Revenue Sharing Perhitungan bagi hasil dari pendapatan kotor atas usaha perusahaan 

sebelum dikurangi dengan beban-beban.

Royalti  Jumlah yang dibayarkan untuk aset tidak berwujud seperti hak cipta.

R

Margin Prosentase keuntungan dari produk atau jasa yang dijual, biasanya dihitung dari 

membagi keuntungan dengan modal, lalu dikali 100 persen.

Materialitas Ketetapan atas kepentingan secara relatif. 

Metode Cara atau prosedur tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Mudharabah Akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama 

sebagai pemilik dana dengan menyediakan dana 100 persen, dan pihak kedua adalah 

pengelola atas dana tersebut (mudharib).

Mudharabah Muqayyadah Akad kerjasama mudharabah yang mana pihak pemilik dana 

memberikan batasan-batasan terhadap jenis usaha atau tempat dan waktu usaha kepada 

mudharib.

Mudharabah Muthlaqah Akad kerjasama mudharabah yang mana pemilik dana memberikan 

keleluasaan ataupun kebebasan usaha kepada mudharib.

Mudharib Pihak yang diberi dana oleh shahibul maal sebagai pengelola usaha.

Murabahah Transaksi penjualan atas barang yang menyebutkan harga barang ditambah 

dengan keuntungan kepada nasabah pembeli.

Musaqah Akad kerjasama antara dua orang, yaitu pemilik kebun dengan pemelihara atau 

penyiram dengan imbalan nisbah tertentu dari hasil panen.

Mustahiq Orang yang berhak menerima zakat, terdapat delapan golongan sesuai dengan yang 

disebutkan ayat al-Quran

Musyarakah Akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana sama-sama 

memberikan kontribusi modal dan mendapatkan imbalan sesuai dengan besaran modal dan 

nisbah yang disepakati di awal

Muzakki Orang yang mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat maal.

Muzara’ah Kerja sama yang dilakukan oleh dua orang khusus bidang pertanian, dimana pihak 

pertama sebagai pemilik lahan termasuk memberikan bibit dan pihak kedua sebagai 

penggarap termasuk menanam dan memelihara, yang imbalannya disepakati di awal dengan 

prosentase dari hasil panen.

M

Nisbah Prosentase atau porsi yang menjadi hak antara shahibul maal dengan mudharib yang 

disepakati pada awal akad.

Nishab Batas minimal zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzakki, nilainya tergantung dari 

jenis zakat maal yang dikeluarkan.

O

Obligasi Surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten 

sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana.
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