
 

 

 

 

 

 

HALAMAN JUDUL 

PENGARUH  METODE RGEC (RISK PROFILE,GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL), MANAJEMEN 

DAN JATI DIRI KOPERASI TERHADAP  

TINGKAT KESEHATAN BAITUL MAAL TAMWIL  

 ( Studi pada BMT yang tergabung dalam Perhimpunan BMT 

Indonesia di Kota Semarang) 
 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

Oleh 

Vivi Ely Candra 

NIM 7211413126 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto 

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ” (Q.S Al-Baqoroh 2:153). 

 

 “Jangan menyerah di tengah cobaan yang bertubi-tubi, solusi terbaik adalah 

menghadapinya dengan berani. Cahaya di ujung jalan akan buat semua penderitaan 

layak dijalani.” ( Demi Lovato). 

 

 

 

 

Persembahan 

 Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmatnya kepada penulis 

 Kedua orangtuaku, adikku dan 

seluruh keluarga besar 

 Unofams dan Anak Upil dan teman-

teman tersayang 

 Almamaterku 

 

 



vi 

 

PRAKATA 

 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmatnya dan ridhoNya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga 

skripsi yang berjudul “ Pengaruh metode RGEC, Manajemen, Jatidiri Koperasi 

terhadap Tingkat Kesehatan BMT” (Studi pada PBMTI di Kota Semarang) ini dapat 

terselesaikan dengan lancar. 

Penulis menyadari skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi 

berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil 

sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada : 

1. Bapak Prof Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Bapak Dr. Wahyono, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program 

S1 di Fakultas Ekonomi. 

3. Bapak Drs. Fachrurrozie, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan 

pelayanan selama masa studi dan selaku dosen pembimbing II yang berkenan 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi 

ini. 



vii 

 

4. Bapak Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA, selaku Dosen Pembimbing yang 

senantiasa meluangkan waktu dan mencurahkan segala perhatian untuk 

memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga terselesaikannya skripsi 

ini. 

5. Bapak Agung Yulianto, S.Pd, M.Si selaku Dosen Penguji yang berkenan 

meluangkan waktunya untuk menguji hasil penelitian ini, serta memberikan 

pengarahan kepada penulis 

6. Seluruh dosen dan staf di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang, terima kasih telah mengajarkan begitu banyak ilmu dan 

wawasan baru kepada Penulis serta telah membantu dalam penyusunan skripsi. 

7. Seluruh Pegawai di BMT EL GAMA, BMT Bondho Tumoto dan BMT Damar 

yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses 

pengumpulan data penelitian. 

8. Kedua orang tuaku yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, Bapak 

Kartono dan Ibu Ramiati terima kasih atas segala limpahan cinta dan kasih 

sayang yang tulus ikhlas membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh 

kesabaran dan senantiasa memberikan doanya untuk keberhasilanku.  

9. Adikku satu-satunya Ais Nur Muslimah yang selalu menyemangati dan 

menjadi motovasiku serta nenek-nenekku dan seluruh keluarga besar yang tak 

pernah putus memberikan doanya kepada penulis. 

10. Teman-teman rombel Akuntansi B 2013 yang selama ini telah mewarnai 

kehidupan perkuliahanku dan memberikan berjuta kenangan yang tak 

terlupakan selama di Semarang. 



viii 

 

11. Teman-teman Unofams dan Anak Upil yang telah menjadi keluarga kecilku di 

Semarang dan telah menerimaku apa adanya dengan tulus. 

12. Teman-teman tersayang lainnya yang selalu menyanyangiku dan selalu mau 

direpoti serta tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuanya kepada 

penulis. 

13. Teman-teman seperjuangan bimbingan yang tak henti hentinya saling 

membantu, bertukar pikiran dan saling menyemangati. 

14. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang yang telah mengijinkanku 

untuk bisa belajar perihal ilmu akademik dan ilmu kehidupan. 

 

Semoga doa, motivasi, bantuan, pengorbanan dan amal baik yang telah kalian 

berikan mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Penulis yakin bahwa 

skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

Semarang,     Oktober 2017 

 

 

 

Vivi Ely Candra 

7211413126 
 



ix 

 

SARI 

 

Candra, Vivi Ely. 2017. “Pengaruh Metode RGEC, Manajemen, dan Jatidiri Koperasi 

terhadap Tingkat Kesehatan BMT ( Studi pada BMT yang tergabung dalam PBMTI 

Kota Semarang )”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1. Prabowo Yudho J,, S.E., M.SA. II. Drs. Farchrurrozie, M.Si. 

 

Kata kunci : Tingkat Kesehatan, RGEC, Manajemen, Jatidiri Koperasi 

 

Seiring dengan semakin menjamurnya kemunculan BMT, muncul juga 

permasalahan yang sering terjadi di dalamnya yakni masalah permodalan, manajerial 

serta kualitas SDM yang menjadikan BMT berjalan kurang inovatif, efektif, serta 

efisien. Perlunya penilaian tingkat kesehatan BMT ini adalah upaya untuk 

mempertahankan loyalitas para anggota BMT dan masyarakat. Tingkat kesehatan 

dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai kondisi aktual dan gambaran kinerja serta 

kualitas BMT tersebut. Penelitian ini berdasarkan pada teori Sinyal, Goal Setting 

Theory, teori stewardship dan agency theory. 

Populasi penelitian adalah Perhimpunan BMT Indonesia di Kota Semarang, 

sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner kepada 41 pengurus serta 

pengelola BMT yang tergabung dalam PBMTI di Kota Semarang. Pengumpulan data 

menggunakan metode kuesioner.. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation 

Modelling (SEM) dengan Partial Least Square (PLS) Path Modelling dengan alat 

analisis SmartPLS 3.0.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risk profile dan jatidiri koperasi 

tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kesehatan BMT di PBMTI Kota 

Semarang. Variabel good corporate governance, earnings, capital, dan manjemen 

berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kesehatan BMT pada PBMTI Kota 

Semarang. 

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk memperluas sampel penelitian dan 

menggunkan metode pengambilan sampel yang berbeda dan memperluas penggunaan 

variabel independen yang diduga menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

tingkat kesehatan BMT serta disarankan untuk menggunakan instrumen lain seperti 

wawancara supaya mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terhindar dari 

timbulnya perbedaan maksud dan tujuan pernyataan.  
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ABSTRACT 

 

 

Candra, Vivi Ely. 2017. “ The Influence of RGEC Method, Management, and Identity 

of Cooperation on Health Level of BMT (Study on BMT incorporated in PBMTI 

Semarang City)”. Essay. Accounting major. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Advisor I. Prabowo Yudho J ,, S.E., M.SA. II. Drs. Farchrurrozie, M.Si. 

 

Keywords: Level of Health, RGEC, Management, Identity of Cooperation. 

 

Along with the growing of BMT, there are also problems that often occur in it 

namely the problem of capital, managerial and human resources quality that makes 

BMT runs less innovative, effective, and efficient. Need to assess the level of health of 

BMT is an effort to maintain the loyalty of BMT members and the community. The 

level of health can be used as a description of the actual condition and description of 

the performance and quality of the BMT. This research is based on Signal theory, Goal 

Setting Theory, stewardship theory, agency theory and Al Wala’ theory. 

The population in this study is Indonesian BMT Association in Semarang City, 

the sample in this study was obtained through questionnaires to 41 administrators and 

managers of BMT incorporated in PBMTI in Semarang City. Data collection using 

questionnaire method .. Sampling method used is purposive sampling. The analysis 

method used is Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS) 

Path Modeling with SmartPLS 3.0 analysis tool. 

The results showed that risk profile and cooperative identity variable did not 

have a significant positive effect on the health level of BMT in PBMTI Semarang City. 

Variable good corporate governance, earnings, capital, and management have a 

significant positive effect to the health level of BMT at PBMTI Semarang City. 

Suggestions for further research are to expand the research sample and use different 

sampling methods and expand the use of independent variables that are thought to be 

factors that affect the health of BMT and are advised to use other instruments such as 

interviews to obtain more accurate information and avoid the emergence of differences 

in the intent and purpose of the statement. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di dalam era yang sekarang ini semakin menjamurnya usaha yang dilakukan 

oleh masyarakat baik itu dari kalangan menengah ke atas maupun masyarakat kalangan 

menengah ke bawah, hal ini yang menjadikan persaingan bisnis semakin ketat. Untuk 

mengahadapi persaingan yang ada, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjadi 

unggul dalam bidangnya masing-masing salah satunya adalah terus menciptakan 

inovasi serta kreativitas untuk tetap menciptakan kesegaran di dalam usahanya. 

Kaitannya dengan inovasi dalam suatu usaha maka hal ini tentu tidak akan terlepas dari 

adanya permodalan atau pembiayaan. 

Dapat dilihat bahwa industri lembaga jasa keuangan di Indonesia dengan 

berbasis prinsip syariah saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat. Hal ini 

mencerminkan semakin banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu 

sistem yang didalamnya menyediakan jasa keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip 

syariah.  

Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dengan semakin berkembangnya Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu 

perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil atau yang biasanya sering disingkat dengan 

sebutan BMT. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Dimana dalam 
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menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT tidak hanya berpedoman pada prinsip-

prinsip koperasi namun juga berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Ervina 2015). 

BMT di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai 

perantara (mediator) antara masyarakat yang mempunyai dana yang lebih  dan 

masyarakat yang membutuhkan dana, utamanya BMT diperuntukkan untuk 

memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil. Menurut Sukmana & Mulyati 

(2015) alasan mengapa pangsa pasar BMT adalah usaha mikro dan kecil ialah karena 

biasanya mereka tidak melakukan catatan akuntansi yang baik, oleh karena itu lembaga 

perbankan merasa kesulitan dalam memantau dan mengontrol perkembangan. Akan 

tetapi untuk BMT sendiri hal ini dirasa mungkinkan dalam hal pemantauan langsung, 

karena biasanya BMT didirikan dalam bentuk komunitas sehingga diantara pengelola 

memiliki hubungan yang baik antar anggotanya. 

Yusuf (2016) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi di Koperasi 

Syariah ialah masalah, permodalan, manajerial dan rendahnya kualitas SDM, sehingga 

koperasi berjalan kurang inovatif, efektif, serta efisien. Selain itu, di mata masyarakat 

koperasi seringkali dipandang rendah bila dibanding dengan lembaga ekonomi lain. 

Oleh karena itu, dibanding lembaga ekonomi lainnya, koperasi perlu memiliki nilai 

tambah tersendiri.  

Seperti yang terjadi pada Baitul Maal Tamwil (BMT) Fajar Mulia, sebuah 

lembaga keuangan syariah terkemuka di Kabupaten Semarang yang mengalami  

kebangkrutan, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang 

berjumlah total Rp 3 miliar. Kepala BMT Fajar Mulia, Winoto menjelaskan, lembaga 

keuangan syariah yang sudah beroperasi sejak tahun 1996 itu memiliki nasabah sekitar 
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10.000 orang dengan aset mencapai miliaran rupiah. Namun tahun ini BMT Fajar 

Mulia mengalami kesulitan keuangan akibat kredit macet ini. 

(http://regional.kompas.com/read/2015/02/15/01564431/Akibat.Kredit.Macet.Lemba

ga.Keuangan.Syariah.di.Kabupaten.Semarang.Bangkrut, di akses pada tanggal 28 

Oktober 2017 pukul 13.07). 

Koperasi perlu memperbanyak peluang usahanya, bisa dengan menawarkan hal 

unik baru, baik itu berupa inovasi terhadap produk dan jasa yang dihasilkan maupun 

inovasi terhadap usahanya. Untuk mencapai maksud tersebut, koperasi haruslah 

menguasai akses kepada modal, pasar, serta teknologi. Apabila koperasi bisa 

memaksimumkan fungsi tersebut, maka koperasi akan memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan usahanya, akan dengan mudah memperluas jaringan pemasarannya serta 

bebas bermitra dengan lembaga ekonomi lainnya maka koperasi akan menjadi 

professional secara mandiri (Yusuf 2016). 

Menurut Zuraya (2017) dalam artikelnya dikemukakan bahwa kondisi 

perlambatan ekonomi pada tahun lalu menyebabkan bisnis lembaga keuangan mikro 

seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) tertekan.  Menurut Perhimpunan Baitul Mal wat 

Tamwil Indonesia (PBMTI), tahun ini BMT akan difokuskan untuk bertahan dengan 

memberikan pembinaan pada para anggotanya. Untuk itu pada tahun ini, perhimpunan 

akan berusaha mengintensifkan program-program pembinaan anggota. Tujuannya 

untuk mempertahankan anggota serta menumbuhkan kegiatan usaha mereka. 

(http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/02/01/oknz4c383-

bisnis-tertekan-bmt-siapkan-strategi-bertahan-di-2017) di akses pada tanggal 28 

Oktober 2017 pukul 15.12). 

http://regional.kompas.com/read/2015/02/15/01564431/Akibat.Kredit.Macet.Lembaga.Keuangan.Syariah.di.Kabupaten.Semarang.Bangkrut
http://regional.kompas.com/read/2015/02/15/01564431/Akibat.Kredit.Macet.Lembaga.Keuangan.Syariah.di.Kabupaten.Semarang.Bangkrut
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/02/01/oknz4c383-bisnis-tertekan-bmt-siapkan-strategi-bertahan-di-2017
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/02/01/oknz4c383-bisnis-tertekan-bmt-siapkan-strategi-bertahan-di-2017
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Afandi (2014) mengemukakan bahwa koperasi itu tidak hanya sebagai Badan 

Usaha yang dikelola secara kekeluargaan dan bahkan kurang profesional, namun 

sekarang ini koperasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjalankan usaha 

dalam perekonomian rakyat. Kaitannya dengan hal ini maka pengukuran kinerja 

koperasi perlu dilakukan, hal ini berguna untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi 

syariah atau BMT. 

Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi di mana akan terlihatanya 

gambaran kinerja serta kualitas suatu BMT, tingkat kesehatan ini juga berpengaruh 

terhadap aktivitas serta pencapaian yang telah ditargetkan oleh suatu BMT baik itu 

target untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk para nasabah dan pengelola 

serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, penilaian tingkat kesehatan BMT ini 

dapat dijadikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT. Dengan mengetahui tingkat 

kesehatannya, pihak-pihak tertentu akan menjadi lebih mudah untuk melakukan 

pengambilan keputusan sehingga dapat meminimalisir perihal kesalahan pengambilan 

keputusan.  

Dzikral Mawla (2015) mengemukakan bahwa semakin sehat keuangan BMT 

maka jumlah funding yang dapat atau dihimpun dari masyarakat/pihak ketiga maka 

akan cenderung meningkat, ini berarti jumlah nasabah atau anggota BMT juga 

bertambah. Hal ini telah menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BMT merupakan 

komponen atau indikator penting dalam keberlangsungan BMT. 

Masih ada BMT yang mempunyai aspek kinerja keuangan yang dalam keadaan 

masih kurang sehat, khususnya pada aspek rentabilitas asetnya. Mengingat penilaian 

tingkat kesehatan sangatlah penting kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat 



5 

 

 

 

maka untuk kelancaran perkembangan suatu BMT, sangatlah diperlukan suatu cara 

atau metode pengukuran di mana pengukuran itu dapat mengukur sejauh mana tingkat 

kesehatan keungannya yang mana telah memenuhi kebutuhan dari suatu BMT itu 

sendiri (Afandi 2014). 

Penilaian tingkat kesehatan pada BMT haruslah dilakukan dengan 

memperhatikan peraturan kesehatan koperasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian 

Negara Koperasi usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia yaitu Permen nomor 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Hal ini 

mutlak dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah agar dapat terhindar dari 

ancaman likuidasi (Ismaya & Susanta 2013). 

Di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, 2007 menyatakan bahwa 

kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi dimana Koperasi dinyatakan 

sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa 

pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan 

pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dan 

UJKS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan 

berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di 

sekitarnya.  
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Ismaya & Susanta (2013) mengemukakan bahwa tingkat kesehatan BMT 

merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan gambaran kinerja dan kualitas BMT, 

dimana dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas serta 

kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal 

danmampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai 

dengan peraturan perbankan yang berlaku.  

Di dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 

berbagai macam metode-metode untuk menilai tingkat kesehatan koperasi syariah atau 

BMT , seperti penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Yusuf yang berjudul 

Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah yang menggunakan metode yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, 2007) dan menunjukkan 

bahwa seluruh aspek berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan. 

Penelitian ini juga senada dengan penelitian yang di lakukan oleh Lis Sintha 

yang berjudul analisis kesehatan bank berdasarkan profil risiko, laba dan modal, 

penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap 

kesehatan Bank. Penelitian yang dilakukan Maya Puspitasari dengan judul analisis 

rasio likuiditas,permodalan dan manjemen juga mendukung penelitian ini dengan hasil 

semua variabel berpengaruh terhadap tingkat kesehatan. 

Sementara itu dalam penelitian Afandi (2014) yang terdiri dari aspek 

permodalan, kualitas aktiva, efisiensi dan likuiditas juga berpengaruh positif terhadap 

tingkat kesehatan namun berbeda dengan aspek kemandirian dan pertumbuhan yang 

menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap tingkat kesehatan BMT. Penelitian yang 
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dilakukan Habibi Sofwatama juga mendukung penelitian yang dilakukan Pandi Afandi 

sebelumnya, dimana dalam penelitian ini menggunkan metode Performance PRISM, 

metode Permen Kop dan UKM serta metode RGEC  sebagai alat analisisnya dan ketiga 

metode ini menunjukkan hasil bahwa tidak ada yang berpengaruh terhadap tingkat 

kesehatan BMT. 

 Masih adanya aspek yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan juga 

ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Fauzia Ratih Isamaya yang berjudul 

“Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menggunakan Metode CAMEL 

Pada Baitul mall tamwil Tamzis Wonosobo” menunjukkan hasil yang berbeda yakni 

aspek rasio Rentabilitas Asset periode tahun 2008 tidak berpengaruh positif terhadap 

tingkat kesehatan. 

Selain menggunakan beberapa metode alat analisis seperti penelitian terdahulu, 

saya juga menemukan beberapa penelitian yang menggunakan alat analisis yang sedikit 

berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Adi Angga Sukmana dan Sri Mulyati 

yang berjudul “Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas” , penelitian ini dalam 

analisisnya berpedoman pada peraturan tentang kesehatan koperasi yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terdiri 

dari 8 aspek yaitu : (1) permodalan; (2) kualitas aktiva produktif; (3) manajemen; (4) 

efisiensi; (5) likuiditas; (6) kemandirian dan pertumbuhan; (7) jati diri koperasi; serta 

(8) kepatuhan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum dapat 

dilihat bahwa tingkat kesehatan KJKS BMT Binamas secara umum selalu mengalami 
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peningkatan positif di setiap tahunnya, walaupun masih cukup banyak yang perlu 

diperbaiki. 

Selain itu menurut  Rina Trisnawati metode RGEC  ini dianggap bisa secara 

lebih mendalam dan komprehensif dalam memperlihatkan tingkat kesehatan bank jika 

dibandingkan dengan metode camel yang selama ini sudah sering digunakan. Dan juga 

ada beberapa variabel yang berpedoman dengan Permen yang diharapkan bisa lebih 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang sekarang ini semakin kompleks terkait dengan 

analisis tingkat kesehatan pada BMT. 

Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah di sebutkan bahwa faktor- faktor yang menjadi penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank untuk Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah adalah RGEC 

atau Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas (earnings), 

dan Permodalan (capital).  

Adanya keberagaman dari metode serta hasil dari penelitian terdahulu yang 

menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti seberapa pengaruh metode-metode analisis 

tingkat kesehatan terhadap kesehatan BMT, khususnya metode RGEC yang dianggap 

peneliti sebelumnya mempunyai tingkat penilaian yang lebih komprehensif jika 

dibandingkan dengan metode lain, kemudian peneliti menambahkan aspek manajemen 

dan jatidiri koperasi  yang tercantam dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan 

UKM Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 guna melengkapi 

aspek-aspek yang telah ada dalam metode RGEC. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul 

“ Pengaruh  Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, 

Capital)  Manajemen Dan Jati Diri Koperasi Terhadap Tingkat Kesehatan Baitul 

Maal Tamwil (Studi pada BMT yang tergabung dalam Perhimpunan BMT 

Indonesia di Kota Semarang).” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Perlunya penilaian terhadap tingkat kesehatan BMT, hal ini dilakukan dalam upaya 

untuk mempertahankan loyalitas para anggota BMT dan masyarakat, melalui 

pendekatan penilaian dengan metode RGEC dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011. 

2. Perlunya evaulasi mengingat permasalahan yang sering terjadi di BMT  terkait 

masalah, permodalan, manajerial dan rendahnya kualitas SDM. Maka penilaian 

mengenai pengaruh metode analisis kesehatan terhadap tingkat kesehatan BMT ini 

penting untuk digunakan sebagai alat evaluasi kinerja BMT agar kedepannya bisa 

berjalan lebih efektif dan efisien. 

1.3 Cakupan Masalah 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016, dikarenakan tahun 

tersebut merupakan tahun ter update sebelum tahun 2017. 

2. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT yang tergabung dalam 

anggota PBMTI ( Perhimpunana BMT Indonesia ) di Kota Semarang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh metode RGEC terhadap tingkat kesehatan BMT  ? 

2. Bagaimanakah pengaruh aspek manajemen terhadap tingkat kesehatan BMT ?  

3. Bagaimanakah pengaruh aspek jatidiri koperasi terhdapa tingkat kesehatan BMT ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis tingkat signifikansi pengaruh metode RGEC terhadap tingkat 

kesehatan BMT   

2. Untuk menganalisis tingkat signifikansi pengaruh aspek manajemen terhadap 

tingkat kesehatan BMT 

3. Untuk menganalisis tingkat signifikansi pengaruh aspek jatidiri koperasi terhdapa 

tingkat kesehatan BMT.  

1.6 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti 

selanjutnya serta dapat digunakan sebagai referensi ilmu ekonomi dalam 

menganalisis tingkat kesehatan BMT dan lembaga koperasi syariah. 
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2. Secara Praktis :  

a. Bagi BMT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan 

dapat digunakan sebagai informasi serta sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan serta evaluasi bagi pihak BMT atau lembaga koperasi 

dalam rangka memperbaiki kualitas BMT demi kemajuan untuk meningkatkan 

tingkat kesehatan BMT itu sendiri. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat atau anggota BMT mengenai tingkat kesehatan 

BMT pada periode 2016. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena 

telah menjembatani antara penerapan ilmu yang sudah didapat selama di 

bangku perkuliahan sehingga dapat mengaplikasikannya ke dalam penelitian 

dan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan tentang tingkat kesehatan 

BMT. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

referensi untuk analisis maupun penelitian di masa yang akan datang yang 

berkaitan dengan Penilaian Tingkat Kesehatan BMT. 
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1.7 Orisinilitas Penelitian 

Dikarenakan terdapat keberagaman metode serta hasil dari penelitian terdahulu, 

dalam penelitian ini  peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan BMT dengan 

metode RGEC yang dikombinasikan dengan beberapa aspek yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS 

yakni aspek manajemen serta jatidiri koperasi.  

Menurut Rina Trisnawati metode RGEC  ini dianggap bisa secara lebih 

mendalam dan komprehensif dalam memperlihatkan tingkat kesehatan jika 

dibandingkan dengan metode CAMEL yang selama ini sudah sering digunakan. Serta 

penambahan 2 varibel ini diharapkan bisa lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

sekarang ini semakin kompleks terkait dengan analisis tingkat kesehatan pada BMT. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori Utama ( Grand Theory ) 

2.1.1 Teori Sinyal 

Tentang teori sinyal atau signaling theory dan menyatakan bahwa dengan 

memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi atau pengirim informasi berusaha 

memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima 

(Damayanthi & Putri 2013).  

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Winarsih (2014) yang berpendapat 

bahwa teori sinyal merupakan teori yang mengemukakan bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan atau organisasi memberikan suatu sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal yang diberikan atau disampaikan dapat berupa good news yaitu 

berupa kinerja perusahaan atau suatu organisasi yang mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, sedangkan bad news dapat berupa penurunan kinerja perusahaan yang 

semakin mengalami penurunan. 

Dapat disimpulkan bahwa teori ini menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah 

organisasi atau perusahaan memberikan sinyal kepada pihak - pihak yang 

berkepentingan dengan informasi tersebut, dan dengan harapan pihak yang berkaitan 

memberikan respon atas informasi yang disampaikan perusahaan.  

Seperti halnya dengan kesehatan perusahaan, ini merupakan suatu informasi 

penting yang dapat disampaikan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 
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informasi mengenai tingkat kesehatan ini merupakan suatu sinyal yang disampaikan 

kepada pihak lain. Dengan pengungkapan informasi tersebut, perusahaan diharapkan 

dapat memberikan sinyal kepada pihak lain dan pihak lain dapat menyerap serta 

menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

Dalam hal ini para anggota berhak mendapatkan informasi mengenai 

kemampuan organisasi dalam melayani anggotanya. Informasi demikian juga dapat 

disampaikan ketika rapat anggota tahunan digelar. 

2.1.2 Teori Stewardship 

Teori ini menggambarkan  situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi 

oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka 

untuk kepentingan organisasi. Jadi disini peran mereka sangatlah penting, dimana 

tujuan utama dari suatu koperasi syariah bukanlah untuk kesejahteraan anggotanya 

semata, jadi disini diperlukannya penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang 

baik oleh seluruh pegawai BMT, di mana manajer ataupun pengurus berperan untuk 

memantau seluruh aktivitas untuk memastikan BMT berjalan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan serta dapat melakukan evaluasi guna perbaikan atau kemajuan 

BMT untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik.  

2.1.3 Teori Penetapan Tujuan ( Goal Setting Theory) 

Teori penetapan tujuan atau goal setting theory adalah teori yang 

dikembangkan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Dalam buku Akuntansi 

Keperilakuan karangan Arfan Ikhsan dijelaskan bahwa teori penetapan tujuan ini 

menjelaskan hubungan-hubungan antara niat / tujuan-tujuan dengan perilaku. Locke 
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mengatakan bahwa tujuan-tujuan yang sifatnya spesifik atau sulit cenderung 

menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan berperan sebagai motivator, karena teori 

ini dapat membuat seseorang melakukan sesuatu yang mereka butuhkan guna 

mencapai kesuksesan tujuan yang diinginkan. Dimana manajemen adalah suatu proses 

dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan 

sumber daya organisasi lainnya.  

Penetapan tujuan ini berkaitan erat dengan tujuan koperasi itu sendiri, di mana 

tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya serta koperasi diharapkan mampu ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

dan makmur hal ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Hal ini senada dengan aspek jatidiri koperasi dimana penilaian pada aspek ini 

dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu koperasi dalam mencapai tujuannya 

yaitu mempromosikan ekonomi anggotanya melalui partisipasi anggota. Tak hanya 

dengan aspek jatidiri koperasi, teori ini juga berkaitan dengan semua variabel 

penelitian, karena untuk mencapai tujuan koperasi perusahaan akan termotivasi untuk 

memaksimalkan setiap aspek yang ada di dalam BMT seperti aspek keuangan yakni 

asset, modal serta rentabilitasnya. 

Untuk mempertahan kualitas kinerja BMT sendiri, kelangsungan usaha ini 

sangatlah dipengaruhi oleh bagaimana manajemen dari suatu organisasi itu dikelola 

serta bagaimana mereka menetapkan tujuan, baik itu dari manajemen umum, 

kelembagaan, permodalan dan likuiditas. Pengukuran kesehatan ini harusnya dapat 
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membantu manajemen organisasi untuk menganalis atau menentukan keputusan serta 

kebijakan dimasa yang akan datang sehingga organisasi ini bisa terus mengalami 

peningkatan kinerja disetiap tahunnya. 

2.1.4 Teori Agensi 

(Elfianto, 2015) menyatakan bahwa di dalam suatu lembaga perekonomian, 

teori agensi ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Menurutnya teori ini 

diakibatkan karena adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) 

dan manajer perusahaan (agent). Teori ini menjelaskan tentang perbedaan sikap antara 

principal dan agent dalam hal menghadapi dan menerima suatu resiko. 

Sebuah lembaga yang berjalan dengan normal harusnya ditandai dengan 

berjalannya proses pengawasan dan proses penegakan kelembagaan. Dalam hubungan 

Principles dan Agents, idealnya menurut North ( dalam https://romagia.wordpress.com 

) Principles memiliki daya atau kekuasaan untuk mendisiplinkan Agents sesuai dengan 

tujuan lembaga, di sisi lain agents dapat memonitor principles dan dapat menegakkan 

apa yang menjadi hak mereka dalam perjanjian yang diatur pada awal hubungan 

Principles dan Agent.  

Begitu pula yang seharusnya diterapkan di BMT, dimana sebagai Principles 

yaitu anggota BMT dan Agents yakni pihak pengelola memiliki pola hubungan yang 

terbuka sehingga pengurus dapat menjaga kepentingan Principles secara keseluruhan 

termasuk anggota BMT.  

Di dalam hubungan antara pengelola dan anggota haruslah terdapat aturan-

aturan yang jelas, di mana aturan tersebut haruslah berisi tentang kejelasan antara hak 
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dan kewajiban antara anggota dan pengelola BMT, aturan tersebut haruslah memenuhi 

prinsip –prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran.  

Jadi pentingnya analisis tingkat kesehatan BMT ini berkaitan erat dengan 

kewajiban agen untuk memberikan informasi mengenai kinerja BMT kepada principal 

agar kelima prinsip tadi dapat terpenuhi. 

2.1.5 Teori Al-Wala’ (Loyalitas dalam Islam) 

Kata al-wala’ menurut bahasa berarti; mencintai, menolong, mengikuti, 

mendekat kepada sesuatu. Kata al-wala’ menurut terminologi syariat berati; 

penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah berupa 

perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. Al-wala’ (loyalitas/ kecintaan) adalah 

masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan 

merupakan landasan keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan 

merusak keimanan seseorang. Seorang muslim (wajib) mencintai dan bersikap loyal 

kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan (ibadah 

kepada Allah SWT), sebagaimana (dia wajib) membenci dan memusuhi orang-orang 

yang berbuat syirik (menyekutukan Allah SWT). 

Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) dalam sistem ekonomi Islam yaitu: 

1. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Allah SWT 

Bentuk sikap Al-Wala’ terhadap allah SWT adalah dengan cara senantiasa 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, 

misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi cinta kita kepada Allah SWT, 

mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoiru maghdoh dengan kontinyu (istiqomah) 
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dengan mengharap keridhaan Allah SWT serta berjihad di jalan Allah SWT (Fii 

sabilillah) 

2. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Entitas 

Bentuk sikap Al-Wala’ terhadap entitas adalah dengan cara merencanakan, 

mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan 

pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari entitas Islam sehingga aktvitas dari 

entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemashlahatan pelanggan dan masyarakat serta 

lingkungan. 

3. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Stakeholder 

Bentuk sikap Al-Wala’ terhadap Stakeholder adalah dengan cara memilih 

stakeholder yang Islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist. (Jayanto dalam Larasati, 2016). 

Implementasi teori Al-Wala’ terhadap penelitian ini terdapat secara implisit 

mendukung variabel spiritualitas dimana nilai-nilai agama berhubungan dengan 

realisasai hubungan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT  yang berdampak 

terhadap pencapaian kehidupan seharian responden. 

2.2 Kajian Variabel Penelitian  

2.2.1 Tingkat Kesehatan BMT 

a) Pengertian Tingkat Kesehatan BMT 

Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang memberi gambaran 

terkait kinerja dan kualitas suatu BMT, Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan 

akan berpengaruh terhadap aktivitas BMT.  
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Tingkat kesehatan ini juga berpengaruh terhadap aktivitas serta pencapaian 

yang telah ditargetkan oleh suatu BMT baik itu target untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. Untuk para nasabah dan pengelola serta pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya, penilaian tingkat kesehatan BMT ini dapat dijadikan 

gambaran mengenai kondisi aktual BMT. Dengan mengetahui tingkat kesehatannya, 

pihak-pihak tertentu akan menjadi lebih mudah untuk melakukan pengambilan 

keputusan sehingga dapat meminimalisir perihal kesalahan pengambilan keputusan.  

Hal ini juga merupakan gambaran untuk melihat kemampuan BMT dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan melihat apakah BMT tersebut 

mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah 

ditetapkan. Adapun kegiatan menurut Susilo (dalam Ismaya & Susanta, 2013) adalah : 

1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembagalain, dan dari modal 

sendiri.  

2) Kemampuan mengelola dana.  

3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, serta 

4) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat,karyawan, pemilik modal, 

dan pihak lain.  

(Ismaya & Susanta, 2013) juga menilai kesehatan BMT ditinjau dari beberapa aspek, 

meliputi :  

a. Kinerja keuangan  

Suatu BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, serta 

penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati dan benar, sehingga didalah 
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operasionalnya berlangsung kelancaran pada arus pendanaan dalam pengelolaan 

kegiatan usahanya. 

b. Kelembagaan dan manajemen 

Suatu BMT memiliki kesiapan untuk melakukan kegiatan operasionalnya, hal ini 

ditinjau dari segi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, mekanisme organisasi 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, 

permodalan serta sarana dan prasarana kerja. 

b) Penilaian Tingkat Kesehatan BMT 

(Sukmana & Mulyati, 2015) menganggap bahwa penilaian terhadap tingkat 

kesehatan merupakan kegiatan yang penting bagi suatu perusahaan, karena dengan 

adanya penilaian tingkat kesehatan tersebut akan dapat diketahui sejauh mana 

perusahaan atau lembaga tersebut (berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu) dapat 

dipandang berhasil atau kurang berhasil dalam menjalankan usahanya. Dan hasil dari 

penilaian tingkat kesehatan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan bahkan sebagai pedoman guna membenahi, memperbaiki, mengubah, atau 

menghentikan suatu kebijakan manajemen perusahaan atau lembaga tersebut. 

Penilaian tingkat kesehatan juga diatur dalam peraturan Menteri Koperasi 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah. Di dalamnya dijelaskan bahwa kesehatan koperasi adalah kondisi 

atau keadaan koperasi dimana koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat 

dan tidak sehat. 
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Jadi suatu koperasi dapat dikategorikan sehat adalah apabila koperasi tersebut 

mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya serta koperasi mampu mengelola 

keuangan dan dapat mengelola manajemennya dengan baik. Sedangkan koperasi dapat 

dikategorikan tidak sehat adalah apabila koperasi tidak bisa menyeimbangkan antara 

apa yang dikeluarkan dengan apa yang diperoleh. 

 Maka dari itu penilaian kesehatan sangatlah penting dilakukan pada tiap akhir 

periode tertentu, ialah merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan 

oleh koperasi guna mengetahui prestasi dan keuntungan yang dicapainya melalui 

indikator-indikator pengukuran tingkat kesehatan keuangan dengan harapan koperasi 

tersebut beroperasi secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (Sukmana & Mulyati 2015). 

2.2.2  Metode RGEC, Manajemen dan Jatidiri Koperasi 

Metode RGEC merupakan metode yang terdiri dari Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings dan Capital. Metode ini merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat kesehatan lembaga 

keuangan. Metode pengukuran tingkat kesehatan ini telah diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di dalamnya di sebutkan 

bahwa faktor- faktor yang menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Bank 

Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah adalah RGEC atau Profil Risiko (risk 

profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas (earnings), dan Permodalan 

(capital).  
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Peraturan ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 

tentang pengukuran tingkat kesehatan lembaga keuangan yang sesuai dengan Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, di mana sebuah bank wajib melakukan penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko dengan metode RGEC. Terdapat beberapa 

komponen-komponen penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC yang 

mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, 

komponenya adalah sebagai berikut :  

1. Risk Profile ( Profile Risiko ) 

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan 

kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang 

wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, 

Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko 

Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. 

Dalam menilai Profil Risiko, terdapat cakupan penerapan Manajemen Risiko 

yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum.  

a. Penilaian Risiko Inheren  

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada 

kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang 

berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank 

ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, 

karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank 
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melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. (Surat Edaran Bank 

Indonesia No.13/24/DPNP) 

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan 

parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat 

Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk 

masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low 

to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 

(high). (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP) 

Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan 

acuan oleh Bank dalam menilai Risiko inheren. Bank dapat menambah 

parameter/indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha 

Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas. 

a) Risiko Kredit  

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada Bank.  

b) Risiko Pasar  

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk 

transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan 

harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai 

tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. (Surat Edaran Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP) 
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c) Risiko Likuiditas  

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset 

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan 

kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan 

(funding liquidity risk). (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP).  

Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas sutu bank dengan membandingkan 

jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Penilaian aspek 

likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang 

memadai guna memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan untuk memenuhi 

kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan 

dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan 

likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat 

dengan kerugian yang minimal.(Candra & Yulianto 2015). 

d) Risiko Operasional  

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko 

Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, 

sistem, dan kejadian eksternal. (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP) 
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e) Risiko Hukum  

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan 

peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti 

tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. (Surat 

Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP). 

f) Risiko Stratejik  

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil 

keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain 

ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan 

dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan 

kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. (Surat Edaran Bank 

Indonesia No.13/24/DPNP). 

g) Risiko Kepatuhan  

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau 

kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

(Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP). 
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h) Risiko Reputasi  

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder 

yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung 

(below the line) dan bersifat langsung (above the line). (Surat Edaran Bank 

Indonesia No.13/24/DPNP). 

2. Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance adalah sistem yang dipergunakan untuk 

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Corporate Governance 

mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap 

kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, 

dan semua anggota stakeholder nonpemegang saham (Nugroho 2015). 

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG 

merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi 

kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Menurut (Amerta dalam Nugroho 

2015) meskipun implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik berada di tiap- 

tiap negara atau di tiap-tiap perusahaan, tergantung dari penekanan masing-masing, 

tetapi dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa prinsip pokok dari suatu tata kelola 

perusahaan yang baik yang sudah diterima secara internasional.  

Prinsip-prinsip itu meliputi : tranparency (keterbukaan), accountability and 

responsibility (pertanggungjelasan dan pertanggung jawaban), responsiveness 

(ketanggapan), independency (independensi),fairness(kewajaran). Didalam 
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kenyataannya ada yang mendefinisikan prinsip- prinsip tersebut padaperlindungan 

terhadap in- vestor (shareholder) saja (definisi sempit atau perspektif konvesional), 

sehingga ini dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang menjamin agar para 

penyedia modal (investor dan kreditor) akan memperoleh pengembalian atas dananya 

yang tertanam dalam perusahaan  

Namun demikian ada yang mendefinisikan sebagai perlindungan pada seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholder), ini definisi yang lebih luas (perspektif 

kontemporer), sehingga merupakan suatu jaringan antara perusahaan dengan seluruh 

yang terlibat dalam perusahaan, yaitu pemilik saham,karyawan, pelanggan, pemasok, 

dan masyarakat, dimana semua pemangku kepentingan ini tidak ada yang dirugikan. 

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank 

atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian 

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan 

karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.  

Seperti dalam Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP di dalamnya terdapat 

ketentuan bahwa penilaian terhadap faktor GCG dengan pendekatan risiko dan RGEC 

berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang mencakup kondisi keuangan maupun 

non keuangan serta laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, 

Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness. 

Kaitannya dengan objek penelitian yang notabene nya adalah entitas syariah ini 

maka entitas ini tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap Corporate 

Governance yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola persuhaan 
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konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Yang paling 

pokok adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah terhadap ideologi 

rasionalisme dalam perspektifkonvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam 

perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara 

pada perspektif syariah lebih terfokus pada kesejahteraan ummat. Prinsip Good 

Corporate Governance dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang 

menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep Good Corporate Governance dalam 

pandangan dunia barat. Dalam pandangan Islam, corporate governance harus 

mengintegrasikan apsek peraturan yang didasarkan pada syariah dan ajaran moral 

Islam sebagai intinya (Abdul dalam Nugroho 2015). 

Berkenaan dengan populasi penelitian ini adalah lembaga keungan syariah, 

maka dalah hal penilaian GCG nya tentu mempunyai perbedaan . Menurut  (Nugroho, 

2015) dalam entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap Corporate 

Governance yang merupakan cerminan perspektif Islam, yakni Islamic Corporate 

Governance. Islamic Corporate Governance merupakan seperangkat prinsip tata kelola 

perusahaan yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah Islam Lembaga 

keuangan syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip Islamic Corporate 

Governance. Sehingga selain 5 prinsip dasar yang dimiliki GCG konvensional, di 

dalam lembaga syariah terdapat 1 tambahan prinsip lain yakni aspek Spiritualitas. 

3. Earnings ( Rentabilitas ) 

Earnings atau Rentabilitas merupakan aspek yang biasa digunakan untuk 

mengukur suatu kemampuan lembaga keuangan dalam meningkatkan keuntungan. 

Earnings juga dapat digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat efisiensi usaha 
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dan profitabilitas yang dicapai lembaga yang bersangkutan. Lembaga keuangan yang 

sehat adalah lembaga keuangan yang rentabilitasnya terus meningkat dari standar yang 

telah ditetapkan (Utami, 2015). 

(Sa’roni, 2010) menyatakan bahwa rasio rentabilitas merupakan salah satu 

acuan atau aspek dalam penilaian tingkat kesehatan keuangan.  Rentabilitas juga dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan BMT terkait analisis profit melalui 

operasional BMT, di mana kemampuan BMT untuk menghasilkan keuntungan atau 

dalam istilah koperasi ialah sisa hasil usaha (SHU).  Menurut Khafid (2010) SHU 

merupakan salah satu ukuran keberhasilan koperasi di dalam fungsinya sebagai 

organisasi yang berwatak sosial. Walaupun ukuran pencapaian SHU ini tidak begitu 

besar, karena orientasi utama koperasi bukanlah SHU yang dicapai melainkan pada 

kesejahteraan para anggotanya. Sisa hasil usaha secara relatif dapat diperoleh Rasio 

Rentabilitas Asset dan Rasio terhadap modal sendiri. 

Ada beberapa penilaian terkait faktor rentabilitas yang tercantum dalam (“Surat 

Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP,” 2011) yakni meliputi : evaluasi terhadap 

kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) 

rentabilitas, serta manajemen rentabilitas. BMT yang sehat adalah BMT yang diukur 

secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. 

4. Capital ( Permodalan ) 

Capital merupakan kriteria kecukupan dalam permodalan, aspek ini digunakan 

untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal BMT dalam rangka untuk 

mendukung kegiatan opersional BMT secara efisien. Apabila BMT menunjukkan 

kemampuannya dalam mempertahankan modal, mencukupi serta dapat menunjukkan 
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kemampuan manajemennya dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan 

mengontrol resiko-resiko yang timbul dan mempengaruhi besarnya modal, maka BMT 

berarti sudah mempunyai modal yang cukup atau masuk dalam kategori kecukupan 

modal (Sa’roni 2010). 

Rasio dalam kecupukan modal menurut Candra & Yulianto (2015) adalah suatu 

rasio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank 

untuk mampu menyerap resiko kegagalan kredit yang mengkin terjadi. Sehingga 

semakin tinggi angka rasio ini, maka menujukkan bank tersebut semakin sehat begitu 

juga dengan sebaliknya. 

Capital atau permodalan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk 

tolak ukur dalam rangka untuk mengetahui tingkat kesehatan sebuah BMT, yaitu untuk 

menilai : 

a. Ukuran kemampuan suatu BMT dalam menyerap atau mengantisipasi kerugian-

kerugian yang tidak dapat dihindarkan. 

b. Sumber pendanaan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional usaha 

BMT itu sendiri sampai batas tertentu. Hal ini dikarenakan sumber-sumber 

pendanaan dapat juga berasal dari hutang, penjualan asset yang tidak terpakai, dan 

lain-lain. 

Dengan adanya kecupukan modal pada BMT, hal ini akan memungkinkan 

pengelola BMT untuk bekerja dengan tingkat efisien yang tinggi, maka hal ini akan 

seirama dengan seperti apa yang dikehendaki oleh para penyalur dana pada BMT 

tersebut. 
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5. Manajemen 

Penilaian Manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajemen 

pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan risiko, serta adanya kepatuhan 

bank terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini didukung dengan adanya komitmen 

untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya pada Bank Indonesia. 

Manajemen yang baik dalam suatu bank diharapkan dapat memelihara kesehatan bank. 

(Utami  2015). 

Menurut (Sofwatama, 2016) manajemen menunjuk pada orang, ini berarti 

kaitannya dengan para pengelola yang ada dalam organisasi atau BMT tersebut, apabila 

dikaitkan dengan koperasi berarti manajemen lebih merujuk pada apa yang sering kita 

sebut perangkat organisasi koperasi. Apabila menurut UU No.25 Tahun 1992, yang 

termasuk perangkat organisasi koperasi adalah Rapat Anggota, Pengurus dan 

Pengawas. Rasio Manajemen diukur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan 

pertanyaan yang diajukan mengenai Manajemen Umum dan Manajemen Risiko. 

Manajemen Umum berisi pertanyaan mengenai strategi atau sasaran, struktur, sistem, 

sumber daya manusia, 

kepemimpinan, dan budaya kerja. 

Berdasarkan (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, 2007) penilaian 

aspek manajemen pada KJKS atau UJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu: 

a. Manajemen Umum    d. Manajemen Aktiva  

b. Kelembagaan     e. Manajemen Likuiditas 

c. Manajemen Permodalan     
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6. Jatidiri Koperasi 

Berdasarkan (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, 2007) penilaian 

terhadap aspek jatidiri koperasi adalah dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan 

suatu koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggotanya 

yakni melalui partisipasi anggota BMT. Partisipasi pada dasarnya merupakan keikut 

sertaan seseorang baik secara mental maupun emosional terhadap kegiatan tertentu 

(Faahillah, 2015).   

Di dalam kehidupan BMT, berkembang tidaknya suatu BMT akan sangat 

bergantung pada peran partisipasi aktif oleh para anggotanya. Partisipasi anggota dapat 

diukur dengan melihat kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan 

hak keanggotaanya secara bertanggung jawab, dengan demikian partisipasi anggota 

dapat dikatakan baik. Semakin tinggi rasio-rasio jatidiri koperasi maka semakin besar 

keberhasilan BMT dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi 

anggota. 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh metode penilaian 

kesehatan terhadap tingkat kesehatan BMT yang tegabung dalam PBMTI yang terdapat 

di Kota Semarang. Metode yang pengaruhnya dianalisis terhadap tingkat kesehatan ini  

adalah metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and 

Capital) dan manajemen serta jatidiri koperasi. 
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Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber penelitian yang telah dilakukan 

baik itu penelitian yang relevan atau yang mendukung penelitian ini maupun penelitian 

yang mempunyai hasil yang bertentangan. Penelitian ini digunakan sebagai bahan 

referensi atau pertimbangan dan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan penelitian terdahulu akan disajikan pada 

tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Matrix Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama & 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Populasi 

Penelitian 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil 

1 Burhanuddi

n Yusuf 

(2016) 

Analisis Tingkat 

Kesehatan 

Koperasi Syariah 

Koperasi 

Jasa 

Keuangan 

Syariah 

BMT Al 

Munawwar

ah 

Tingkat 

Kesehatan 

BMT 

Permodalan, Kualitas 

Aktiva, Aspek 

Menajemen, Aspek 

Efisiensi, Aspek 

Likuiditas, Aspek 

Kemandirian, Aspek 

Jati Diri, Aspek 

Kepatuhan  

Semua variabel berpengaruh positif 

terhadap tingkat kesehatan BMT 

2 Pandi 

Afandi 

(2014) 

Analisis Kinerja 

Keuangan Untuk 

Mengukur 

Kesehatan 

Keuangan 

Koperasi Ksu 

Bmt Arafah 

Kecamatan 

Bancak 

Kabupaten 

Semarang 

KSU BMT 

Arafah  

Desa Boto 

Kecamatan 

Bancak 

Kabupaten 

Semarang 

Kesehatan 

Keuangan 

BMT 

Aspek Permodalan, 

Kualitas Aktiva 

Produktif, Efisiensi, 

Likuiditas Dan Juga 

Aspek Kemandirian 

Dan Pertumbuhan 

Aspek permodalan, kualitas aktiva, 

efisiensi dan likuiditas keuangan 

berpengaruh positif terhadap tingkat 

kesehatan BMT. 

Aspek kemandirian dan pertumbuhan 

tidak berpengaruh positif terhadap 

tingkat kesehatan BMT. 

3 Maya 

Puspitasari 

(2014) 

Analisis Rasio 

Likuiditas, 

Permodalan dan 

Manajemen 

BMT 

Ksps Bmt 

Logam 

Mulia 

Tingkat 

Kesehatan 

KSPS BMT 

Likuiditas, Permodalan, 

Manajemen 

Semua variabel berpengaruh terhadap 

tingkat kesehatan BMT  
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4 Habibi 

Sofwatama 

2016 

Keberhasilan 

Kinerja Usaha 

Lembaga 

Keuangan 

Mikro Syariah-

Baitul Maal Wat 

Tamwil  

LKMS 

BMT Di 

Provinsi 

Lampung 

Kinerja 

Usaha BMT 

Metode Performance 

PRISM, Metode 

berdasarkan Kepmen 

KUKM 

20/Per/M.KUKM/XI/2

008, Metode RGEC 

Ketiga metode tidak berpengaruh positif 

terhadap tingkat kesehatan BMT. 

5 Santi Budi 

Utami,    

2015 

Perbandingan 

Analisis Camels 

Dan Rgec Dalam 

Menilai Tingkat 

Kesehatan Bank 

Pada Unit Usaha 

Syariah Milik 

Pemerintah 

PT Bank 

Negara 

Indonesia 

Tbk Tahun 

2012-2013 

Tingkat 

Kesehatan 

Metode CAMELS dan 

Metode RGEC 

Metode CAMELS dan RGEC ini 

menunjukkan bahwa kedua metode 

tersebut sama-sama memiliki pengaruh 

positif terhadap tingkat kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

6 Lis Sintha, 

Ina 

Primiana, 

Sulaiman 

Rahman 

Nidar, 

2016 

Analisis 

Kesehatan Bank 

Berdasarkan 

Profil Risiko,  

Laba Dan Modal  

 

Bank yang 

ada di 

Indonesia 

tahun 

2011-2014 

Kesehatan 

Bank 

Risk Profile, Earnings, 

Capital (REC) 

Risk profile berpengaruh signifikan 

terhadap kesehatan Bank 

Earnings berpengaruh signifikan 

terhadap kesehatan Bank  

Capital berpengaruh signifikan terhadap 

kesehatan Bank 



 

2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh Analisis Metode RGEC terhadap Tingkat Kesehatan BMT 

Teori Sinyal ( Signaling Theory ) adalah teori yang menjelaskan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah organisasi atau perusahaan memberikan sinyal kepada 

pihak - pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut, dan dengan harapan 

pihak - pihak yang berkaitan memberikan respon atas informasi yang disampaikan 

perusahaan.  

Winarsih (2014) berpendapat bahwa sinyal yang diberikan atau disampaikan 

dapat berupa good news yaitu berupa kinerja perusahaan atau suatu organisasi yang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan bad news dapat berupa 

penurunan kinerja perusahaan yang semakin mengalami penurunan. 

Seperti halnya dengan kesehatan perusahaan, informasi mengenai analisis 

tingkat kesehatan pada BMT ini merupakan suatu informasi penting yang dapat 

disampaikan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan 

pengungkapan informasi tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan sinyal 

kepada pihak lain dan pihak lain dapat menyerap serta menggunakan informasi tersebut 

sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

Terkait penilaian tingkat kesehatan pada suatu lembaga, hal ini telah diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum, di mana sebuah bank wajib melakukan penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank berdasarkan risiko dengan metode RGEC. Terdapat beberapa 
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komponen-komponen penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC yang 

mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. 

Pernyataan mengenai penggunaaan metode RGEC dalam analisis tingkat 

kesehatan juga didukung oleh adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

Nomor 8/POJK.03/2014 yang di dalamnya menyatakan bahwa faktor- faktor yang 

menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

adalah Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas 

(earnings), dan Permodalan (capital) atau yang biasa disingkat dengan sebutan RGEC. 

Penelitian Melia Kusumawati pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis 

Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan Metode CAMELS Dan RGEC 

Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk” menunjukkan hasil bahwa metode CAMELS 

berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Mandiri. Hal demikian ditunjukkan pada 

penilaian dengan metode RGEC yang berpengaruh terhadap  NPL, Likuiditas, ROA 

dan CAR selama tahun 2010-2012. 

Penggunaan metode analisis ini juga didukung oleh pernyataan Rina Trisnawati 

yang berharap kepada penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian terhadap 

tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC secara lebih mendalam dan 

memfokuskan pada setiap komponen baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

sehingga dapat memperlihatkan tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko yang 

lebih tepat dan akurat. 

Risk Profile yang merupakan bagian dari metode RGEC dijelaskan bahwa 

penilaian terhadap faktor Profil Risiko ini merupakan penilaian terhadap Risiko 
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inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional unit 

syariah. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, 

Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, 

Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi namun dalam penelitian ini penilaian hanya 

dilakukan pada risiko kredit dan likuiditas karna keterbatasan pada unit syariah yang 

diteliti.  

Penilaian terhadap profil risiko  BMT harusnya dapat membantu manajemen 

organisasi untuk menganalis dan mengevaluasi kebijakan yang dibentuk sehingga 

organisasi ini bisa terus mengalami peningkatan kinerja disetiap tahunnya. Hal ini 

berlandaskan dengan teori penetapan tujuan, di mana BMT akan menetapkan tujuan 

untuk pengelolaan risiko yang ada dalam BMT sehingga akan menjadikan tingkat 

kesehatan BMT semakin baik. Pemikiran ini digukung oleh penelitian Lis Shinta 

(2016) yang menunjukkan hasil risk profile berpengaruh terhadap tingkat kesehatan. 

Bagian kedua dari metode RGEC adalah good corporate governance, penilaian 

faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG. Seperti dalam Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP di dalamnya 

terdapat ketentuan bahwa penilaian terhadap faktor GCG dengan pendekatan risiko dan 

RGEC berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang mencakup kondisi keuangan 

maupun non keuangan serta laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip 

Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness.  

Berkenaan dengan populasi penelitian ini adalah lembaga keungan syariah, 

maka dalah hal penilaian GCG nya tentu mempunyai perbedaan . Menurut  
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Nugroho(2015) dalam entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap 

Corporate Governance yang merupakan cerminan perspektif Islam, sehingga selain 5 

prinsip dasar yang dimiliki GCG konvensional, di dalam lembaga syariah terdapat 1 

tambahan prinsip lain yakni aspek Spiritualitas. 

Berkaitan dengan tujuan utama dari suatu koperasi syariah bukanlah untuk 

individu melainkan untuk kesejahteraan anggotanya, hal ini sesuai dengan teori 

stewardship yang menggambarkan bahwa situasi dimana para manajer tidaklah 

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama 

mereka untuk kepentingan organisasi. Jadi disini peran mereka sangatlah penting untuk 

penerapan GCG oleh seluruh pegawai BMT untuk mencapai tujuan bersama yang lebih 

baik dan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan BMT.  

Hal ini juga senada dengan agency theory yang mewajibkan agen untuk 

memberikan informasi mengenai kinerja BMT kepada principal. Informasi tersebut 

berisi tentang kejelasan antara hak dan kewajiban antara anggota dan pengelola BMT 

serta harus memenuhi prinsip –prinsip GCG yakitu transparan, akuntabilitas, 

responsibilitas, independen serta kewajaran.  

Secara tak langsung penelitian ini juga berlandaskan dengan teori Al-Wala’ 

dimana terdapat variabel spiritualitas yang mencerminkan nilai-nilai agama serta 

berhubungan dengan realisasai hubungan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT  

yang berdampak terhadap pencapaian kehidupan seharian responden dengan mematuhi 

aspek-aspek syariah di dalam aktivitas BMT. Logika ini didukung oleh penelitian yang 
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akukan oleh Santi Budi Utami (2015) yang menunjukkan bahwa metode RGEC 

berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan. 

Bagian ketiga dari metode RGEC adalah earnings, earnings atau rentabilitas 

merupakan aspek yang biasa digunakan untuk mengukur suatu kemampuan lembaga 

keuangan dalam meningkatkan keuntungan. Earnings juga dapat digunakan untuk 

mengukur atau menilai tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai lembaga 

yang bersangkutan. Lembaga keuangan yang sehat adalah lembaga keuangan yang 

rentabilitasnya terus meningkat dari standar yang telah ditetapkan (Utami 2015). 

Sa’roni (2010) menyatakan bahwa rasio rentabilitas merupakan salah satu 

acuan atau aspek dalam penilaian tingkat kesehatan keuangan.  Rentabilitas juga dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan BMT terkait analisis profit melalui 

operasional BMT, di mana kemampuan BMT untuk menghasilkan keuntungan atau 

dalam istilah koperasi ialah sisa hasil usaha secara relatif dapat diperoleh Rasio 

Rentabilitas Asset dan Rasio terhadap modal sendiri.  

Pemikiran ini dilandasi oleh goal setting theory yang mana untuk 

memaksimalkan usahanya di perlukannya penetapan tujuan, yakni tujuan untuk 

mencapai efisiensi usaha sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap kinerja 

rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, 

serta manajemen rentabilitas. Tingkat kesehatan dikatakan baik apabila nilai 

rentabilitas terus meningkat dari standar yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Santi Budi Utami (2015) dan Lis Sintha (2016),  yang 

menunjukkan bahwa earnings berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan. 
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Bagian keempat dari metode RGEC ialah capital, capital atau permodalan 

merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk tolak ukur dalam rangka untuk 

mengetahui tingkat kesehatan sebuah BMT. Capital merupakan kriteria kecukupan 

dalam permodalan, aspek ini digunakan untuk mengetahui kemampuan kecukupan 

modal BMT dalam rangka untuk mendukung kegiatan opersional BMT secara efisien. 

Apabila BMT menunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan modal, 

mencukupi serta dapat menunjukkan kemampuan manajemennya dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul 

dan mempengaruhi besarnya modal, maka BMT berarti sudah mempunyai modal yang 

cukup atau masuk dalam kategori kecukupan modal (Sa’roni 2010).  

Seperti halnya rentabilitas, capital ini juga berlandaskan dengan teori penetapan 

tujuan yang  mana karena tujuannya BMT akan termotivasi untuk memaksimalkan 

setiap aspek yang ada di dalam BMT, salah satunya adalah aspek permodalan ini. 

Logika ini juga didukung oleh penelitian Afandi (2014), Puspitasari (2014), Yusuf 

(2016) dan Sintha, Primiana, & Nidar (2016) yang menunjukkan bahwa capital 

berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan. 

Kesimpulan dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan ialah 

penggunaan metode analisis RGEC dianggap bisa secara lebih mendalam mengukur 

tingkat kesehatan BMT baik dari aspek finansial maupun non finansialnya. 
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2.4.2 Pengaruh Analisis Metode dalam Peraturan Menteri Koperasi Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

terhadap Tingkat Kesehatan BMT 

Selain metode CAMELS yang sering digunakan dalam menganalisi tingkat 

kesehatan suatu lembaga keuangan, terdapat juga metode yang tercantum di dalam 

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS 

yang terdiri dari 8 aspek penilaian, yakni : Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, 

Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jatidiri Koperasi 

dan Aspek Kepatuhan. 

Karena penelitian ini juga menggunakan metode RGEC dalam analisisnya 

maka tidak semua aspek dalam Permen no 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 dijadikan 

variabel penelitian. Aspek manajemen dan  jatidiri koperasi dipilih untuk melengkapi 

aspek-aspek yang terdapat didalam metode RGEC sehingga dalam penelitian ini dapat 

di hasilkan analisi kesehatan secara lebih mendalam. 

Teori penetapan tujuan di dalam buku karangan Arfan Ikhsan Lubis yang 

berjudul Akuntansi Keperilakuan menjelaskan bahwa teori ini menjelaskan hubungan-

hubungan antara niat / tujuan-tujuan dengan perilaku. Di mana tujuan ini berperan 

sebagai motivator, karena teori penetapan tujuan ini dapat membuat seseorang 

melakukan sesuatu yang mereka butuhkan guna mencapai kesuksesan tujuan yang 

diinginkan. 

Manajemen dalam BMT menurut Sofwatama (2016) lebih merujuk kepada 

orang yang kaitannya dalam penelitian ini adalah para pengelola yang ada dalam 
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lembaga keungan syariah ini. Apabila dikaitkan dengan koperasi berarti manajemen 

lebih merujuk pada apa yang sering kita sebut perangkat organisasi koperasi. Apabila 

menurut UU No.25 Tahun 1992, yang termasuk perangkat organisasi koperasi adalah 

Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Berdasarkan (Peraturan Menteri Negara 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007, 2007) penilaian aspek manajemen pada KJKS atau UJKS 

koperasi meliputi beberapa komponen yaitu : manajemen umum, kelembagaan, 

manajemen permodalan, manajemen aktiva , manajemen likuiditas. 

Manajemen diperlukan untuk mempertahan kelangsungan dan kualitas kinerja 

BMT, hal ini dipengaruhi oleh bagaimana manajemen dari suatu organisasi itu dikelola 

serta bagaimana mereka menetapkan tujuan, baik itu dari manajemen umum, 

kelembagaan, permodalan dan likuiditas. Hal ini sesuai dengan teori penetapan tujuan, 

bagaimana manajer mengelolanya dan menetapkan tujuan untuk mengefisiensikan 

kinerja BMT demi kepentingan seluruh anggotanya. Logika ini senada dengan 

penelitian Yusuf  (2016), Puspitasari (2014) dan Utami (2015) yang menyatakan bahwa 

variabel manajemen berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan. 

Penetapan tujuan ini berkaitan erat dengan tujuan koperasi itu sendiri, di mana 

tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan para anggota dan masyarakat. 

Hal ini senada dengan aspek jatidiri koperasi dimana penilaian pada aspek ini 

dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu koperasi dalam mencapai tujuannya 

yaitu mempromosikan ekonomi anggotanya yakni melalui partisipasi anggota BMT. 

Partisipasi pada dasarnya merupakan keikut sertaan seseorang baik secara mental 
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maupun emosional terhadap kegiatan tertentu Fatahillah (2015).  Di dalam kehidupan 

BMT, berkembang tidaknya suatu BMT akan sangat bergantung pada peran partisipasi 

aktif oleh para anggotanya. Partisipasi anggota dapat diukur dengan melihat kesediaan 

anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaanya secara 

bertanggung jawab, dengan demikian partisipasi anggota dapat dikatakan baik. 

Variabel ini juga dilandasi dengan teori penetapan tujuan, di mana penetapan 

tujuan ini berkaitan erat dengan tujuan koperasi yang senada dengan aspek jatidiri 

koperasi dimana penilaian pada aspek ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan 

suatu koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggotanya 

melalui partisipasi anggota. Tak hanya dengan aspek jatidiri koperasi, teori ini juga 

berkaitan dengan semua variabel penelitian, karena untuk mencapai tujuan koperasi 

perusahaan akan termotivasi untuk memaksimalkan setiap aspek yang ada di dalam 

BMT. Logika ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf, 2016) yang 

menunjukkan hasil bahwa aspek jatidiri koperasi berpengaruh positif terhadap tingkat 

kesehatan. 

Apabila penilaian tingkat kesehatan ini dilakukan, harusnya dapat membantu 

manajemen organisasi untuk menganalis atau mengambil keputusan terkait penetapan 

dan pencapain tujuan atau visi misi koperasi tersebut serta hal ini dapat membatu 

perihal kebijakan dimasa yang akan datang sehingga lembaga ini bisa terus mengalami 

peningkatan kinerja disetiap tahunnya. 

Metode penilaian tingkat kesehatan sesuai Permen no 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 juga digunakan dalam penelitian Burhanuddin Yusuf yang 
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berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah” , penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Munawwarah dikategorikan 

sebagai koperasi cukup sehat. Namun ada beberapa hal yang belum memenuhi kriteria 

tingkat kesehatannya. Kelemahan yang perlu diperbaiki pada aspek fungsi pengawas 

syariah, namun dapat diatasi dengan peningkatan kualitas SDM baik pengawas, 

pengurus dan pengelola. Dengan demikian anggapan Koperasi syariah itu tidak 

professional dan tidak baik manajemenya adalah anggapan yang kurang tepat. 

Kesimpulan dari beberapa pernyataan tersebut ialah kombinasi dari 

penggunaan beberapa aspek yang terdapat dalam Permen no 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 serta penggunaan aspek dalam metode RGEC dianggap 

bisa saling melengkapi kekurangan dalam masing-masing metode. Dimana dalam 

aspek Permen no 35.3/Per/M.KUKM/X/2007  masih terdapat kelemahan dalam 

pengukuran aspek non finansialnya sehinggal metode RGEC diperlukan untuk 

melengkapi pengukuran pada aspek non finansial. 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Teoritis 

Keterangan: 

TK1 : Sehat     ER1 : Rentabilitas Aset 

TK2 : Cukup Sehat    ER2 : Rentabilitas Modal Sendiri 

TK3 : Kurang Sehat    CP1 : Rasio Modal Sendiri 

TK4 : Tidak Sehat    CP2 : Rasio  Kecukupan Modal 

RP1 : Risiko Kridit    MJ1 : Manajemen Umum 

RP2 : Risiko Likuiditas   MJ2 : Kelembagaan 

GCG 1 : Keterbukaan    MJ3 : Manajemen Permodalan 

GCG 2 : Akuntabilitas   MJ4 : Manajemen Aktiva 

GCG 3 : Pertanggungjawaban  MJ5 : Manajemen Likuiditas 

GCG 4 : Independensi JK1 : Partisipasi Anggota Dalam  

GCG 5 : Kewajaran            Demokrasi 

GCG 6 : Spiritualitas JK2 : Partisipasi Anggota Dalam              

Permodalan 

JK3 : Partisipasi Anggota Dalam 

Penggunaan Jasa 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian 

ini disusun hipotesis sebagai berikut : 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara Risk Profile terhadap tingkat 

kesehatan BMT 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara Good Corporate Governance 

terhadap tingkat kesehatan BMT  

H3:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara Earnings terhadap tingkat 

kesehatan BMT 

H4:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara Capital terhadap tingkat 

kesehatan BMT 

H5:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara Manajemen terhadap tingkat 

kesehatan BMT 

H6:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara Jatidiri Koperasi terhadap 

tingkat kesehatan BMT 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pengaruh metode RGEC, 

manajemen dan jatiditi koperasi terhadap tingkat kesehatan BMT. Penelitian ini 

dilakukan di Perhimpunan BMT Indonesia di Kota Semarang. Responden dalam 

penelitian ini adalah  pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah serta pengelola 

BMT yang tergabung dalam  PBMTI tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu terdapat tiga (3) BMT 

pada PBMTI yang digunakan sebagai sampel. Analisis data dilakukan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan SEM (structural equation modeling) dengan menggunakan 

software SmartPLS 3.0. Sampel data yang digunakan adalah sebanyak 41 kuesioner 

dari 50 kuesioner yang dibagikan. Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan 

yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa risk profile berpengaruh signifikan 

positif terhadap tingkat kesehatan BMT adalah ditolak. Hasil pengujian diketahui nilai 

t-stastistic sebesar 3,772 > 1,96 namun nilai koefisien parameter nya bernilai negatif  

yakni sebesar -0,298. Maka dapat disimpulkan bahwa risk profile tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap tingkat kesehatan BMT. 

2. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa good corporate governance 

berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kesehatan BMT adalah diterima. Hasil 
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pengujian diketahui nilai t-stastistic sebesar 3,446 > 1,96 dan nilai koefisien parameter 

nya bernilai positif sebesar 0,455. Maka dapat disimpulkan bahwa good corporate 

governance berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kesehatan BMT. 

3. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa earnings berpengaruh signifikan positif 

terhadap tingkat kesehatan BMT adalah diterima. Hasil pengujian diketahui nilai t-

stastistic sebesar 6,579 > 1,96 dan nilai koefisien parameter nya bernilai positif sebesar 

0,555. Maka dapat disimpulkan bahwa earnings berpengaruh signifikan positif 

terhadap tingkat kesehatan BMT. 

4. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa capital berpengaruh signifikan positif 

terhadap tingkat kesehatan BMT adalah diterima. Hasil pengujian diketahui nilai t-

stastistic sebesar 2,095 > 1,96 dan nilai koefisien parameter nya bernilai positif sebesar 

0,117. Maka dapat disimpulkan bahwa capital berpengaruh signifikan positif terhadap 

tingkat kesehatan BMT. 

5. Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa manajemen berpengaruh signifikan 

positif terhadap tingkat kesehatan BMT adalah diterima. Hasil pengujian diketahui 

nilai t-stastistic sebesar 2,554 > 1,96 dan nilai koefisien parameter nya bernilai positif 

sebesar 0,201. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen berpengaruh signifikan 

positif terhadap tingkat kesehatan BMT. 

6. Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa jatidiri koperasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap tingkat kesehatan BMT adalah ditolak. Hasil pengujian 

diketahui nilai t-stastistic sebesar 1,564 < 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa jatidiri 

koperasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kesehatan BMT. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini dan dengan adanya berbagai 

kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami selama jalannya penelitian, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini cenderung hanya mengungkap tingkat kesehatan pada konsep 

tamwilnya, disarankan untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan konsep 

maal yang terdapat pada BMT. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperhatikan indikator pada variabel 

dependen yang dianggap lebih bisa mewakili aspek tersebut. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan sembilan 3 sampel BMT, disarankan untuk 

penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian atau menggunakan 

metode pengambilan sampel yang berbeda.  

4. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas penggunaan variabel 

independen yang diduga menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

kesehatan BMT. 

5. Penelitian ini menggunakan pernyataan yang sangat minim, untuk itu diharapkan 

penelitian selanjutnya menggunakan pernyataan yang lebih banyak dalam kuesioner 

yang digunakan. 

6. Penelitian ini terbatas pada pernyataan dalam instrument yang lebih menekankan 

konsep tamwil nya saja, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan lebih menekankan 

konsep maal pada pernyataan dalam instrument penelitian. 
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7. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan hanyalah instrumen 

berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden saja, untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menggunakan instrumen lain seperti wawancara supaya 

mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terhindar dari timbulnya perbedaan 

maksud dan tujuan pernyataan.  

8. Pihak BMT hendaknya dapat membenahi hal-hal yang masih kurang, diantaranya 

dari sisi penilaian risiko-risiko  karena hal itu dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja. 

9. Bagi pihak BMT disarankan untuk selalu tetap menjaga semangat, produktivitas serta 

lebih bisa berpartisipasi aktif dalam melaksanakan semua kegiatan BMT agar 

partisipasi anggotanya bisa terus meningkat. 
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