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ABSTRAK
Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisa
yang dipakai oleh perusahaan untuk menilai dan menganalisis
kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing
pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. analisis laporan
keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan tersebut
dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer
dan investor.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana Rasio likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas
dan Rasio Profitabilitas pada PT Pegadaian Syariah TAMSIS
Teluk Betung Bandar Lampung?. Tunjuan penelitian ini untuk
mengetahui apakah kinerja keuangan Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung dilihat dari rasio
likuiditas, rasio rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio
profitabilitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu
laporan keuangan dan laporan tahunan Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 2010-2018.
Analisis menggunakan Rasio likuiditas, Rasio Solvabilitas,
Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas.
Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah TAMSIS
Teluk Betung Bandar Lampung mempunyai rata-rata current
ratio sebesar 91,589% dengan kategori kurang sehat.
Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah TAMSIS Teluk
Betung Bandar Lampung sangat baik dalam hal aspek
solvabilitas dengan nilai rata-rata rasio total modal sendiri
terhadap total asset sebesar 0,858 dengan kategori cukup sehat.
Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah TAMSIS Teluk
Betung Bandar Lampung sangat baik dalam hal collection
period dengan nilai rata-rata collection period sebesar 90,72 hari
dengan kategori sehat. Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian
Syariah TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung mempunyai
rata-rata return on asset sebesar 11,85 dengan kategori sehat.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pegadaian Syariah
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ABSTACT
Financial ratio analysis is an analytical tool used by
companies to assess and analyze financial performance based
on the comparison data of each post contained in the financial
statements. Analysis of financial statements that show the
company's performance is used as a policy-setting basis for
owners, managers and investors.
The formulation of the problems in this study is: How is
the liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio and profitability
ratio at PT Pegadaian Syariah TAMSIS Teluk Betung Bandar
Lampung? The study's recommendation to find out whether the
financial performance of Tamsis Teluk Betung Bandar Lampung
Sharia Pawnshop is seen from liquidity ratio, solvency ratio,
activity ratio and profitability ratio. This study uses secondary
data, namely financial statements and annual reports of Tamsis
Teluk Betung Bandar Lampung Sharia PawnShop in 2010-2018.
The analysis uses liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio
and profitability ratio.
Based on the results of research, Tamsis Teluk Betung
Bandar Lampung Sharia PawnShop has an average current
ratio of 91.589% with a less healthy category. Based on the
results of research, Tamsis Teluk Betung Bandar Lampung
Sharia Pawnshop is very good in terms of solvency aspects with
the average value of the ratio of total capital itself to total assets
of 0.858 with a fairly healthy category. Based on the results of
research, Tamsis Teluk Betung Bandar Lampung Sharia
PawnShop is very good in terms of collection period with an
average collection period of 90.72 days with a healthy category.
Based on the results of research, Tamsis Teluk Betung Bandar
Lampung has an average return on assets of 11.85 with a
healthy category.
Keywords: Financial Performance, Sharia Pawnshop
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan
pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah
dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca
yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan
adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan
memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.
Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : “ANALISIS
KINERJA KEUANGAN PEGADAIAN SYARIAH (STUDI
ANALISIS PADA PT PEGADAIAN SYARIAH TAMSIS
TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG)”. Adapun beberapa
istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:
1. Analisis adalah uraian atau penyelidikan mengenai suatu
peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal-usul,
sebab musabab yang sebenarnya.1
2. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk
melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan
dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan
dengan baik dan benar.2
3. Pegadaian Syariah adalah anak perusahaan Bank Rakyat
Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis, yakni
pembiayaan, emas dan aneka jasa.
B. Alasan Memilih Judul
Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis memiliki
beberapa alasan yang kuat sehingga tertarik mengangkat beberapa
permasalahan dalam judul diatas, yaitu:

1

Pius A Partantodan M. Dahlan Al Barry, KamusIlmiahPopuler (Surabaya,
Arkola, 1994), Hlm 55.
2
Fahmi, Irham, Analisis Laporan Keuangan (Bandung: Alfabeta. 2015), Hlm
16.
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1. Alasan Objektif
a. Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisa yang
dipakai oleh perusahaan untuk menilai dan menganalisis
kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masingmasing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan.
b. analisis laporan keuangan yang menunjukkan kinerja
perusahaan tersebut dipakai sebagai dasar penentu
kebijakan bagi pemilik, manajer dan investor.
2. Alasan Subjektif
a. Penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan program studi
yang penulis ambil, yaitu Akuntansi Syariah.
b. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai
baik itu yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber
lainnya seperti jurnal, buku dan data yang dibutuhkan
dalam penelitian.
C. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi,
kebutuhan manusia pun semakin berkembang. Begitu pula
kebutuhan akan pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya pun
semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian
besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.
Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau
badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal
maupun lembaga formal.
Bagi masyarakat kelas menengah keatas, lembaga formal
menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhannya.
Lembaga formal tersebut dapat dibagi kedalam dua jenis, lembaga
bank dan lembaga non bank. Meningkatnya permintaan dan tunai
oleh masyarakat dapat meningkatkan penyaluran kredit oleh
perbankan dari waktu ke waktu. Meningkatnya kredit perbankan
tidak dapat di rasakan oleh masyarakat menengah kebawah,
dimana umumnya mereka tidak dapat memenuhi syarat kredit
pada perbankan yang rumit dan prosedurnya lama. Kemudian
untuk mengatasi permasalahan kredit tersebut salah satunya
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adalah dengan mengajukan kredit pada lembaga keuangan non
bank maupun pada pihak perorangan.
Salah satu lembaga tersebut adalah pegadaian, Pegadaian
sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di
Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan
pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum
gadai. Dimana tugasnya adalah menjembatani kebutuhan dana
masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum
gadai3.
Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian
utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang
yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan
barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan
tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh
penerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman
Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya4.
Namun pada kenyataanya, pelaksanan gadai di Indonesia
menunjukan ada beberapa hal yang dipandang memberatkan dan
mengarah pada persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktek
pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan
adanya bunga gadai,yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase
tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.Selain
persoalan riba, dalam pegadaian konvensional juga terdapat unsur
qimar (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) yang cenderung
merugikan salah satu pihak5. Oleh karena itu, adanya pegadaian
syariah diharapkan dapat memberi solusi pada masalah tersebut.
Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem
administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan
efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi
Pegadaian Syariah itu dijalankan oleh kantor-kantor Cabang
Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai
3
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Kencana,
2014), Hlm 388.
4
Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syari’ah (Jakarta : Salemba Diniyah,
2003), Hlm 3.
5
Ibid., Hlm 4.
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satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum
Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara
struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional6.
PT Pegadaian Syariah TAMSIS Teluk Betung didirikan
dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah
muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi
pembiayaan yang aman, cepat, tanpa riba. Salah satu alat yang
digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dapat
berwujud laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan
gambaran mengenai posisi keuangan dari kinerja perusahaan
dalam menghasilkan laba.Laporan keuangan terdiri dari neraca,
laporan rugi-laba, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.
Tetapi, sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
No. 1 (Revisi 2014) tentang penyajian laporan keuangan terdiri
dari beberapa komponen, yaitu: (a) laporan posisi keuangan pada
akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode;
(c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas
selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang
sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat
juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan
pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan
datang. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberi
informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan arus kas
suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut
diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan
pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusankeputusan. Penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat
dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan.
Untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan dalam
kondisi yang baik dapat dilakukan berbagai analisa, salah satunya
adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan membutuhkan
laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari
berjalannya perusahaan.
6

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan (Jakarta : Prenadamedia Group,
2015), Hlm 4 .
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Perusahaan memerlukan analisis laporan keuangan karena
laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan
dan digunakan untuk membandingkan kondisi perusahaan dari
tahun sebelumnya dengan tahun sekarang apakah perusahaan
tersebut meningkat atau tidak sehingga, perusahaan
mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun
yang akan datang sesuai dengan kinerja perusahaanya. Berikut ini
adalah tabel kondisi keuangan pada PT Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung selama empat tahun terakhir (2015-2018),
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.1
Laba Bersih PT Pegadaian Syariah TAMSIS
Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 2015-2018
Tahun
Laba Bersih (Rp)
Perubahan
Perubahan
(Rp)
(%)
2015
1.284.860.740
2016
1.205.533.918
-79.462.882
-6,2
2017
1.691.862.152
486.328.234
40,34
2018
1.889.736.540
197.874.388
11,69
Sumber : PT Pegadaian Syariah TAMSIS (2019)
Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas, PT Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung selama empat tahun
terakhir tahun 2015-2018 diketahui laba bersih mengalami
fluktuasi, dimana pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar
Rp79.326.822 atau -6,2% dari tahun sebelumnya disebabkan
karena pada tahun 2015 terjadi peningkatan biaya usaha
dibandingkan dengan total pendapatan. Kemudian pada tahun
2017 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp486.328.234
atau 40,34% yang disebabkan pada tahun 2017 total pendapatan
lebih besar dari beban, dimana terjadi penambahan pendapatan
berupa pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi,
penjualan tabungan emas, dan pendapatan denda. Selanjutnya
pada tahun 2018 laba bersih mengalami peningkatan sebesar
Rp197.874.388 atau 11,69%, yang disebabkan karena peningkatan
pendapatan jasa kiriman uang, pendapatan jasa payment,
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pendapatan denda, penjualan tabungan emas serta terjadinya
penurunan biaya penyusutan bangunan kantor dan rumah, biaya
amortisasi, dan biaya penyisihan penurunan nilai pinjaman yang
dberikan.
Tujuan dari analisis rasio adalah untuk dapat menentukan
tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat
keuntungan suatu perusahaan. Ada beberapa tujuan dan manfaat
analisis laporan keuangan, yaitu7:
1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu
periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil
usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang
menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang
perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi
keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan
apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap
berhasil atau gagal.8 Rasio keuangan adalah membandingkan
angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara
membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan
dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen
dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada
di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang
diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu
periode maupun beberapa periode.9
Banyak alat dan teknik yang digunakan oleh analis
laporan keuangan untuk mengubah data keuangan menjadi format
yang memudahkan evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan
7
Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Cetakan ke-6 (Jakarta :
Rajawali Pers. 2013), Hlm 68.
8
Hendry Andres Maith, “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur
Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk”, Jurnal EMBA Vol.1
No.3 (2013) : Hlm 619-628.
9
Analisis Rasio Keuangan…….Vol. 1, No. 2, (2011) : 155 – 178.
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dan kinerjanya dari waktu ke waktu dan perbandingan dengan
kompetitor dalam industri. Hal ini meliputi ukuran lazim laporan
keuangan yang menyajikan perkiraan-perkiraan neraca sebagai
persentase terhadap total aktivanya dan setiap perkiraan dalam
laba rugisebagai persentase dari total penjualannya; rasio-rasio
keuangan yang menstandarkan data keuangan dan memberikan
hubungan matematis dalam bilangan persentase atau analisa trend
yang memberikan evaluasi data finansial untuk beberapa periode
akuntansi, analisa struktur, yang melihat struktur bisnis
perusahaan; perbandingan industri yang membandingkan satu
perusahaan dengan rata-rata industri dimana perusahaan itu
bergerak; dan yang terpenting akal sehat dan pertimbangan.
Dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk
menggunakan analisis rasio dalam melakukan analisis laporan
keuangan yang sedang diteliti penulis. Rasio menggambarkan
suatu hubungan atau perimbangan (mathematical relationship)
antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan
menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat
menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang
baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu
perusahaan10.
Berhubungan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
kinerja keuangan perusahaan pegadaian, maka aspek operasional
dan aspek administrasi diabaikan. Seperti yang kita ketahui
pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang
secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan
lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran
dana kemasyarakat atas dasar hukum gadai dan sebagai sarana
pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal
masyarakat Indonesia. Tugas pokok pegadaian adalah memberi
pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar
masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga informal yang
10
Harahap,S.S. Teori Akuntansi Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014), Hlm 31.
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cenderung memanfaatkan kebutuhan dana
masyarakat.

mendesak dari

Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari
perum pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat
dengan moto“menyelesaikan masalah tanpa masalah”.11Hal ini
dijelaskan dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah Ayat 283:
             
            
          
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan
persaksian.
dan
Barangsiapa
yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 283)
Secara umum, perusahaan pegadaian adalah suatu badan
usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk
melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan
dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum
gadai.

11

Hadiana. “Analisis peraturan dan mekanisme produk kredit pada Pegadaian
konvensional dan syariah tahun 2015”, Jurnal Ekonomi Vol.5 No.1 (2015)
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Dengan demikian telah diuraikan permasalahan diatas,
maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi
yang berjudul, “ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PEGADAIAN SYARIAH (STUDI ANALISIS PADA PT
PEGADAIAN SYARIAH TAMSIS TELUK BETUNG
BANDAR LAMPUNG)”.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Rasio likuiditas pada PT Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Rasio solvabilitas pada PT Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung ?
3. Bagaiama Rasio Aktivitas pada PT Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung ?
4. Bagaimana Rasio profitabilitas pada PT Pegadaian Syariah
TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung ?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan Pegadaian
Syariah TAMSIS Teluk Betung Bandar Lampung dilihat dari
rasio likuiditas, rasio rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan
rasio profitabilitas.
2. Manfaat Penelitian
Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai
pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainya,
lebih rincinya sebagai berikut :
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran tentang kinerja keuangan perusahaan,
khususnya yang terkait dengan analisis rasio keuangan
pada pegadaian syariah dan konvensional.
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b.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi
atau informasi untuk penelitian yang akan datang dalam
mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalahyang
dibahas dalam penelitian ini, serta penyempurnaan untuk
penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pegadaian
1. Pengertian Pegadaian
Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal
1150 disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh
seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan
kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari
barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang
berpiutang lainnya; dengan cara pengecualian biaya untuk
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan
untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan,
biaya-biaya mana harus didahulukan12.
Secara umum usaha gadai adalah kegiatan
menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu,
guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan
akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah
dengan lembaga gadai. Pegadaian terdiri dari dua macam,
yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.
Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan
dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.
2. Manfaat Pegadaian
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan
pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum berdasarkan
prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian
bertujuan sebagai berikut:
a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang
ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya

12

Andri Soemitra, Pegadaian……, Hlm 55.
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12
melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar
hukum gadai.
b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman
tidak wajar lainnya.
c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah
memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat
yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pembiayaan
berbasis bunga.
d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman
dengan syarat mudah.
Adapun manfaat Pegadaian yang dapat dirasakan oleh
masyarakat umum adalah antara lain:
a. Bagi Nasabah. Manfaat utama yang diperoleh dari
Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang
relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat
terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan.
Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh
Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga dapat
memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut:
1) Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau
institusi yang telah berpengalaman dan dapat
dipercaya. Penaksiran atas suatu barang antara penjual
dan pembeli sering sulit sampai pada suatu
kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan
persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak
bisa menghubungi Pegadaian sebagai pihak yang
netral untuk melakukan penaksiran atas barang
tersebut.
2) Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang
aman dan dapat dipercaya Nasabah yang akan
bepergian, merasa kurang aman menempatkan barang
bergeraknya ditempatnya sendiri, atau tidak
mempunyai sarana penyimpanan suatu barang
bergerak dapat menitipkan barangnya di Pegadaian.
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b. Bagi Perusahaan Pegadaian
Manfaat yang diharapkan dari Pegadaian sesuai
jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:
1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang
dibayarkan oleh peminjam dana;
2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang
dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu
dari Pegadaian;
3) Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu BUMN
yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa
pemberian bantuan kepada masyarakat yang
memerlukan dana dengan prosedur dan cara relatif
yang sederhana.
4)
B. Pegadaian Syariah
1. Pengertian Pegadaian Syariah
Gadai dilihat dari sisi fiqh disebut “Ar-Rahn” yaitu
suatu akad (perjanjian) pinjam meminjam dengan
menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang.
Perjanjian Gadai pada prinsipnya diterima dan diakui dalam
Islam, maka landasan konsep dari Pegadaian Islam mengacu
pada yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis13. Berdasarkan
firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah : 283.
            
          
           
 

13
Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan
Teoritis dan Praktis (Jakarta : Prenadamedia Group,2015), Hlm 276.
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian.
dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(QS. A-Baqarah : 283)
Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan
Imam Bukhari dan lainnya dari Aisyah. Bahwa “Rasulullah
SAW, pernah membeli makan dari seorag Yahudi secara
utang dan menggadaikan baju bsinya kepada orang Yahudi
tersebut”. Demikian pula berdasarkan ijma (kesepakatan) para
ulama yang membolehkan perjanjian gadai. Hanya saja
mereka sedikit berbeda pendapat tentang: “Apakah gadai
hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah
bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun?”.
Madzab Dzahiri, Mujahid, dan Ad-Dhahak hanya
membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan
QS Al-Baqarah :283, sedangkan jumhur (mayoritas) ulama
membolehkan gadai pada waktu bepergian (musafir) dan
ketika berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktik Nabi
Muhammad SAW. sendiri yang melakukan perjanjian gadai
dengan Yahudi tadi di kota Madinah. Sementara itu, ayat yang
kebetulan mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak
menjadi syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukan
bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang
bepergian karena adanya faktor kebutuhan dan jaminan.
Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam
menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip
syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan
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prinsip-prinsip syariah berpegang pada FatwaDSN-MUI No.
25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn
yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan
barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn
diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang gadai emas.36 Sedangkan dalam aspek
kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah
No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 199014.
Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang
relatif baru di Indonesia. Konsep operasional pegadaian
syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas
rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan
dengan nilai Islam. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan
transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang
cepat, praktis, dan menentramkan.
2. Ketentuan Hukum Gadai Syariah
Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi
rukun dan syarat tertentu, yaitu:
a. Rukun gadai : adanya ijab dan kabul; adanya pihak yang
berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang
menerima gadai (murtahin); adanya jaminan (marhun)
berupa barang atau harta; adanya utang (marhun bih).
b. Syarat sah gadai : rahn dan murtahin dengan syarat-syarat
kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk
melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah
melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan
syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang
dan syarat-syarat tertentu. Utang (marhun bih) dengan
syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau
diserahkan
kepada
pemiliknya,
memungkinkan
pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak
bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi
14

Andri Soemitra, Pegadaian……, Hlm 389.
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atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau
tidak dikuantifikasi, rahn itu tidak sah, barang (marhun)
dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa
harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan
secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus
dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya.
Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No.
25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi
ketentuan umum berikut:
a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn
(yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada
prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
murtahin kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi
nilai marhun dan pemanfaatkannya itu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga
oleh murtahin, sedengkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun :
1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan
rahn untuk segera melunasi utangnya.
2) Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang
sesuai syariah.
3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan
kekurangannya menjadi kewajiban rahn.
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Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa
DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah
harus memenuhi ketentuan umum berikut:
a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun)
ditanggung oleh penggadai (rahn).
c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdasarkan akad Ijarah.
Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua
akad transaksi syariah, yaitu:
a. Akad rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta
milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian
piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang
bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
b. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang
dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya
sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian
untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak
milik nasabah yang telah melakukan akad.
Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui
akad rahn nasabah menyerahkan barang bergerak dan
kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat
yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari
proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang
meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan
dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini
dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada
nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah
pihak.
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C. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Konvensional
Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya
saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus
diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba.
seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian
disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri
ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama
dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan Pegadaian
juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan
syariah lain untuk memback up modal kerja.Dari uraian ini dapat
dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi
Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional,
yaitu15:
1. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar
oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari
nilai pinjaman.
2. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad
perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak
yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan
barang jaminan dalam gadai bersifat acessoir, sehingga
Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan
barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik
fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang
mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan
untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

15
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Tabel 2.1
Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional16
N
o

Pegadaian Syariah
Biaya administrasi menurut
1 ketetapan berdasakan golongan
barang.
Jasa
simpanan
berdasarkan
2
taksiran
Bila
lama
pengembalian
3 melebihi perjanjian, barang diual
kepada msyarakat
4 Jasa simpanan dihitung dengan
kosntanta X taksiran
5

Maksimal jagnka waktu 4 bulan
Uang kelebihan = hasil penjualan
6 – (uang pinjaman + jasa
penitipan + biaya penjualan).
Biaya uang kelbihan dalam satu
7 tahun tidak diambil diserahkan
kepada lembaga ZIS.

Pegadaian Konvensional
Biaya administrasi menurut
persentase
berdasarkan
golongan barang.
Sewa
modal
berdasarkan
pinjaman
Bila
lama
pengembalian
melebihi perjanjian, barang di
lelang kepada masyarakat.
Sewa
modal
di
hitung
berdasarkan persentase X uang
pinjaman
Maksimal jangka waktu 3
bulan
Uang kelebihan = hasil lelang
– (uang pinajaman + sewa
modal + biaya lelang).
Bila uang kelebihan dalam
satu tahun tidak diambil
menjadi milik penggadaian.

D. Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran
mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang
dianalisis dengan alat–alat analisis keuangan, sehingga dapat
diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja
sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Kinerja keuangan adalah
hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus
menerus oleh manajemen. Kinerja keuangan merupakan gambaran
hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode

16
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tertentu yang menjadi cermin dan tingkat kesehatan perusahaan
tersebut17.
Pengertian kinerja keuangan menurut Fahmi (2015)
adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana
suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan
aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
Kecenderungan terbaru pendapat mengenai kinerja keuangan
adalah inti dari cakupan kerja, sedangkan di luar kinerja keuangan
dianggap sebagai ukuran kinerja operasional.
Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan
perhasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain
seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan
persaham (earning per shared). Pengakuan dan pengukuran
penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih
(laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan
modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan
keuangan.
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh
perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam
menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan,
dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan
sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil
apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah
ditetapkan.Pengukuran kinerja keuangan dimanfaatkan oleh
manajemen perusahaan untuk18:
a. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui
pemotivasian karyawan secara umum.
b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan
seperti: promosi, transfer dan pemberhentian.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan
karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi
program pelatihan karyawan.
17
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2014, Hlm 61.
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d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai
bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
Sebagai salah satu lembaga keuangan, pegadaian perlu
menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja
pegadaian syariah memiliki andil besarbagi perkembangan
perekonomian di Indonesia. Kemunculan perusahaan dengan
prinsip syariah, tentu saja memicu persaingan antar perusahaan.
Keadaan tersebut menuntut manajemen pegadaian untuk ekstra
keras dalam meningkatkan kinerjanya. Kinerja keuangan
pegadaian dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber
utama indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian adalah
laporan keuangan yang bersangkutan.
E. Laporan Keuangan
1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan
Laporan
keuangan
menggambarkan
dampak
keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang
diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut
karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan
unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung
dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban,
dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan
pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah
penghasilan dan beban.
Sedangkan menurut PSAK 1 Revisi 2014, tujuan
laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga
menunjukkan hasil pertanggungjawaban (stewardship)
manajemen atas penggunaan sumber daya19.

19
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Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 30, tujuan
laporan keuangan syariah antara lain20:
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip
syariah serta informasi asset, kewajiaban, pendapatan
dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila
ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan
tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam
mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat
keuntungan yang layak.
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang
diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah
temporer dan informasi mengenai pemenuhan
kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk
pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah dan
wakaf.
2. Karakteristik Laporan Keuangan
Mengacu pada Standar Laporan Keuangan 2002
(SLK) beberapa karakteristik penting yang harus tercermin
pada laporan keuangan adalah sebagai berikut21:
a. Dapat Dipahami, dapat dipahami maksudnya pemakai
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta
kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan
yang wajar.
b. Relevan, informasi harus relevan untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan
keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat
memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan
20

Susilo, Edi. Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm 29.
21
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(Jakarta : Bumi Aksara, 2011), Hlm 14-21.

23

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,
masa kini, dan masa depan; menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Materialitas, informasi dipandang material kalau
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi
keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar
laporan keuangan.
Keandalan, informasi memiliki kualitas andal jika bebas
dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material,
dan dapat diandalkan pemakainya sebagian penyajian
yang tulus dan jujur (faithful representation)
mencerminkan yang seharusnya disajikan atau yang
secara wajar diharapkan dapat disajikan.
Penyajian Jujur, informasi harus menggambarkan dengan
jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya
disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.
Substansi Mengungguli Bentuk, jika informasi
dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya
bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain
tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dalam
bentuk hukum.
Netralitas, informasi harus diarahkan pada kebutuhan
umum pemakai, dan tidak bergantung kepada kebutuhan
dan keinginan pihak tertentu.
Pertimbangan Sehat, pertimbangan sehat mengandung
unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau penghasilan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban
tidak dinyatakan terlalu rendah.
Kelengkapan, informasi dalam laporan keuangan harus
lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan (omission)
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mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau
menyesatkan sehingga tidak dapat diandalkan dan tidak
benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat diandalkan
dan tidak sempurna ditinjau dari relevansi.
j. Dapat
Dibandingkan,
pemakai
harus
dapat
membandingkan
laporan
keuangan
perusahaan
antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan
(tren) posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu,
pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari
transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan
secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode
perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang
berbeda.
k. Tepat Waktu, jika terdapat penundaan yang tidak
semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang
dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
l. Keseimbangan Antar Biaya dan Manfaat, merupakan
kendala yang pervasif dibanding karakteristik kualitatif.
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi
biaya penyusunannya.
m. Keseimbangan di Antara Karakteristik Kualitatif, dalam
praktiknya keseimbangan antara berbagai karakteristik
kualitatif sering diperlukan. Tujuannya untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai
karakteristik untuk memenuhi tujuan pelaporan
keuangan.
n. Penyajian Wajar, laporan keuangan sering dianggap
menggambarkan pandangan yang wajar ditinjau dari cara
menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan serta perusahaan.
F. Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan
keuangan dasar yaitu dari neraca (balancesheet), perhitungan rugi
laba (income statement), dan laporan arus kas (cash flow
statement). Perhitungan rasio keuangan akan menjadi lebih jelas
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jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola historis
perusahaan tersebut, uang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun
guna menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk,
atau melakukan perbandingan dengan perusahaan lain dalam
industri yang sama22.
Sebelum mulai menganalisis laporan keuangan
perusahaan, perlu menjelaskan tujuan analisis. Tujuan analisis
bervariasi tergantung pada perspektif pemakai laporan keuangan
dan keinginan apa yang diharapkan oleh analis datalaporan
keuangan. Seorang kreditor sangat peduli pada kemampuan
peminjam yang ada atau peminjam yang diajukan untuk
membayar bunga dan pokok pinjaman atas dana yang dipinjam.
Analisis rasio keuangan perusahaan dapat diklasifikasikan
ke dalam lima aspek rasio keuangan perusahaan, yaitu (1) rasio
likuiditas, (2) rasio aktivitas, (3) rasio profitabilitas, (4) rasio
solvabilitas
(rasio
leverage),
dan
(5)
rasio
nilai
perusahaan23.Penilaian atas kinerja keuangan dalam penelitian ini
berdasarkan atas Keputusan Menteri BUMN No: KEP100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan
Usaha Milik Negara. Mengacu pada keputusan tersebut, ada tiga
aspek yang dinilai yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan
aspek administrasi. Berhubungan penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui kinerja keuangan perusahaan pegadaian, maka aspek
operasional dan aspek administrasi diabaikan.
1. Rasio Likuiditas
Rasio likuditas adalah rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendek.Rasio likuiditas merupakan gambaran kemampuan
suatu perusahaandalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya secara lancar dan tepatwaktu sehingga likuiditas
sering disebut short term liquidity24.
22
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Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah
disampaikan, dapatdisimpulkan bahwa rasio likuiditas
merupakan rasio yang menunjukkankemampuan perusahaan
untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangkapendeknya
yang jatuh tempo, atau untuk mengetahui kemampuan
perusahaandalam memenuhi kewajiban pada saat ditagih.Pada
penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur likuditas
adalahrasio lancar atau current ratio (CR).
Rasio lancar atau (current ratio) merupakan rasio
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo
pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar mengukur
kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya
dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan
berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus
bisnis)25.Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas
yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan
adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai
pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.
Aktiva lancar secara umum menghasilkan return yang lebih
rendah dibandingkan dengan aktiva tetap, rumus rasio lancar
sebagai berikut:
current ratio
Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan
perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek.
Artinya, setiap saat, perusahaan memilikikemampuan untuk
melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Tetapi
rasio lancar yang terlalu tinggi juga menunjukkan manajemen
yang buruk atas sumber likuiditas. Kelebihan dalam aktiva
lancar seharusnya digunakan untuk membayar dividen,
membayar hutang jangka panjang atau untuk investasi yang

25
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bisa menghasilkan tingkat kembalian lebih26.Berdasarkan SK
MenteriBUMN Nomor KEP-100/MBU/2002skor penilaian
Current Ratio untuk BUMN non-infrastrukturdapat dilihat
pada Tabel berikut:
Tabel 2.2
Skor Penilaian Current Ratio untuk BUMN Non-Infrastruktur
Current Ratio = x (%)
Skor
Kategori
125 <= x
5
Sangat Sehat
110 <= x < 125
4
Sehat
100 <= x < 110
3
95 <= x < 100
2
Kurang Sehat
90 <= x < 95
1
x < 90
0
Tidak Sehat
Sumber : Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/2002
Berdasarkan tabel tersebut maka penjelasan untuk
penilaian Current Ratio untuk BUMN Non-Infrastruktur
dicontohkan sebagai berikut: PT “A” memiliki Current
Ratiosebesar 115%, maka sesuai Tabel 2.2 skor untuk
indikator current ratio adalah 4 dan berkategori sehat.
2. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva
perusahaan dibiayai utang.Artinya berapa besar beban utang
yang ditanggungperusahaan dibandingkan dengan aktivanya.27
Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk
mengukur solvabilitasadalahTotal modal sendiri terhadap total
aset, Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal
pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki kreditor.
Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal

26
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pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.
Rumus rasio total modal sendiri terhadap total aset yaitu 28:
Equity To Aset
Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah
modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset
perusahaan.Rasiosolvabilitas atau rasio struktur modal atau
rasio leverage merupakan rasio yangmenggambarkan
kemampuan
perusahaan
dalam
memenuhi
seluruh
kewajibannya.Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio
solvabilitas juga diperlukan untukkepentingan analisis kredit
atau analisis rasio keuangan.Rasio ini berguna untuk
mengetahui jumlah dana yangdisediakan peminjam (kreditor)
dengan pemilik perusahaan.
Adapun skor penilaian Rasio Total Modal Sendiri
Terhadap Total Asetuntuk BUMN Non-Infrastruktur dapat
dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.3
Skor Penilaian TMS terhadap TA untuk BUMN NonInfrastruktur
TMS thd TA (%)
Skor
Kategori
x<0
0
Tidak Sehat
0 <= x < 10
4
Kurang Sehat
10<= x < 20
6
20 <= x < 30
7,25
Cukup Sehat
30 <= x < 40
10
Sangat Sehat
40 <= x < 50
9
Sehat
50 <= x < 60
8,5
60 <= x < 70
8
70 <= x < 80
7,5
Cukup Sehat
80 <= x < 90
7
90 <= x < 100
6,5
Kurang Sehat
Sumber:Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/2002
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Berdasarkan tabel tersebut maka penjelasan untuk
penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset untuk BUMN
Non-Infrastruktur dicontohkan sebagai berikut: PT “A”
memiliki rasio modal sendiri terhadap total aset sebesar 35%,
maka sesuai Tabel 2.2 skor untuk indikator rasio modal
sendiri terhadap total aset adalah 10 dan berkategori sangat
sehat.
3. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam
menggunakan aktiva yang dimilikinya.Rasio aktivitas
menunjukan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan
secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio
aktivitas, maka dapat diketahui tingkat efesiensi perusahaan
dalam industri. Rasio ini sering digunakan karena mencakup
keseluruhan. Tanpa mempersoalkan jenis usaha apapun29.
Rasio aktivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini
yaituAverage Collection Period.
Periode pengumpulan piutang atau Average
Collection period merupakan waktu yang dibutuhkan
perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dan
mengubah piutang menjadi uang tunai. kalau rata-rata periode
pengumpulan piutang kurang dari 60 hari menunjukkan
perusahaan baik. Secara matematis Average Collection period
dapat dirumuskan30:
Average Collection
period
Kegunaan rasio ini yaitu dapat mengetahui berapa lama
piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian,
manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang
ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.
29
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Dengan demikian, dapat diketahui efektif atau tidaknya
kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan, serta dapat
mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang
(days of receivable) sehingga manajemen dapat pula
mengetahui jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut ratarata tidak dapat ditagih.Adapun skor penilaian collection
period untuk BUMN infrastrukturdapat dilihat pada Tabel
berikut:
Tabel 2.4
Skor Penilaian Collection Period untuk BUMN Non-Infrastruktur
CP = x (hari)
Perbaikan = x (hari)
Skor
Kategori
x <= 60
x > 35
5
Sangat Sehat
60 < x <= 90
30 < x <= 35
4,5
Sehat
90 < x <= 120
25 < x <= 30
4
120 < x <= 150
20 < x <= 25
3,5
Cukup Sehat
150 < x <= 180
15 < x <= 20
3
180 < x <= 210
10 < x <= 15
2,4
Kurang Sehat
210 < x <= 240
6 < x <= 10
1,8
240 < x <= 270
1< x <= 6
1,2
Tidak Sehat
Sumber : Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/2002
Berdasarkan tabel tersebut maka penjelasan untuk
penilaian collection perioduntuk BUMN Non-Infrastruktur
dicontohkan sebagai berikut: PT “C” pada tahun 2018
memiliki collection period 240 hari dan pada tahun 2017
sebesar 227 hari, maka sesuai Tabel 2.3 skor untuk tahun
2018 sebagai berikut:



Tingkat collection period
= 1,2
Perbaikan collection period (13hari) = 2,4

Dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 2,4
dan berkategori kurang sehat.
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4. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini
juga memberi kanukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari
penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah
penggunaan
rasio
ini
menunjukkan
efisiensi
perusahaan.Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin
baik menggambarkan kemampuan tingginya peroleh
keuangan perusahaan31. Rasio profitabilitas yang akan
digunakan dalam penelitian ini yaitu return on equity.
Return on asset (ROA) adalah rasio yang digunakan
untuk menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola
dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang
menghasilkan keuntungan32. ROA dengan rumus sebagai
berikut:
Return on asset (ROA)
Semakin tinggi hasil penghitungan ROA semakin
tinggi pula skor yang diperoleh. Tingginya skor yang
diperoleh menandakan ROA perusahaan dalam kondisi yang
baik. Adapun skor penilaian ROA untuk BUMN noninfrastruktur dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.5
Skor Penilaian Return on equity untuk BUMN Non-Infrastruktur
ROE (%)
Skor
Kategori
15<ROA
20
Sangat Sehat
13<ROA<=15
18
11<ROA<=13
16
Sehat
9 <ROA<=11
14
31
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32
7,9<ROA<=9
12
6,6<ROA<=7,9
10
Cukup Sehat
5,3<ROA<=6,6
8,5
4 <ROA<=5,3
7
2,5<ROA<=4
5,5
Kurang Sehat
1 <ROA<=2,5
4
0 <ROA<=1
2
Tidak Sehat
ROA<0
0
Sumber : Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/2002
Berdasarkan tabel tersebut maka penjelasan untuk
penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset untuk BUMN
Non-Infrastruktur dicontohkan sebagai berikut: PT “A”
BUMN Non-Infrastruktur memiliki ROA sebesar 10%, maka
sesuai Tabel 2.4 skor untuk indikator ROA adalah 14 dan
berkategori sehat.
G. Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan perbandingan, acuan dan pertimbangan
untuk peneliti, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian
yang relevan dengan penelitian ini adalah:
Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Rosiana dan
Nyoman Triaryati33 dengan judul penelitian “Studi Komparatif
Kinerja Keuangan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di
Indonesia” mengemukakan bahwa dengan menggunakan uji ratarata (independent sample test) bahwa bank konvensional lebih
baik kinerjanya jika dilihat dari rasio ROA danBOPO, sedangkan
bank syariah lebih baik jika dilihat dari rasio CAR, tetapi jika
dilihat dari rasio LDR keduanya memiliki kinerja yang kurang
baik karena tidak berada pada rentang nilai yang ditetapkan
BankIndonesia.

33

Dessy Rosiana, Nyoman Triaryati, “Studi Komparatif Kinerja Keuangan”,
Jurnal ilmu dan Riset manajemen Vol 3. No 10 (2014) : Hlm 55.
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Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Thayib, Murni,
dan J.B.Maramis34 dengan judul penelitian Analisis Perbandingan
Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berbentuk komparatif
dengan menggunakan desain perbandingan dua rata-rata dari dua
populasi yang independen. Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan maka didapatkan sampel 3 bank konvensional dan 3
bank syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah uji beda dua rata-rata (independent sample test). Hasil
penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan pada masing-masing rasio keuangan bank konvensional
dan bank syariah. Analisis yang dilakukan menunjukan bahwa
bank syariah lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio CAR, DER,
LDR. Sedangkan bank konvensional lebih baik kinerjanya dilihat
dari rasio ROA, ROE, NPL.
Penelitian yang dilakukan oleh Nisviati, dan Wibowo
Andoko , dengan judul penelitian, “Studi Komparasi Kinerja
Keuangan Bank Syariah Mandiri (Perbankan Syariah) Dengan
Bank Mandiri (perbankan konvensional)” Desain penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif. Data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan PT.
Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mandiri yang dipublikasikan
dari tahun 2006 – 2010 yang didapat dari internet. Laporan
keuangan bank yang digunakan adalah Neraca Dan Laporan Labarugi. Berdasrkan hasil analisis yang dilakukan Kinerja keuangan
PT. Bank Syari‟ah Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas,
solvabilitas, rentabilitas, dan efesiensi tergolong sebagai bank
umum yang kurang likuid, tetapi cukup solvabel, profitabel, dan
efisien. Sedangkan Kinerja Keuangan PT. tergolong sebagai bank
umum likuid, solvable, profitable, dan efisien.
35
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B.Thayib., S.Murni., J.B.Maramis, “Analisis Perbandingan Kinerja
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35
Nisviati, dan Wibowo Andoko. “Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank
Syariah Mandiri (Perbankan Syariah) Dengan Bank Mandiri (perbankan
konvensional)”, Cahaya Aktiva Vol.03 No.2 (2013) : Hlm 109.

34
H. Kerangka Berpikir
Penilaian atas kinerja keuangan dalam penelitian ini
berdasarkan atas Keputusan Menteri BUMN No: KEP100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan
Usaha Milik Negara. Mengacu pada keputusan tersebut, ada tiga
aspek yang dinilai yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan
aspek administrasi. Berhubungan penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui kinerja keuangan perusahaan pegadaian, maka aspek
operasional dan aspek administrasi diabaikan.
Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur
likuditas adalah rasio lancar atau current ratio (CR). Rasio lancar
mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka
pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya 36.
Selanjutnya rasio solvabilitas, dalam penelitian ini rasio
yang digunakan untuk mengukur solvabilitas adalah Total modal
sendiri terhadap total aset, Rasio ini menunjukkan pentingnya
sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki
kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah
modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset
perusahaan.
Rasio berikutnya yaitu Rasio aktivitas yang akan
digunakan dalam penelitian ini yaituAverage Collection Period.
Kegunaan rasio ini yaitu dapat mengetahui berapa lama piutang
mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga
dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang
ini berputar dalam satu periode. Dengan demikian, dapat diketahui
efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang
penagihan.
Rasio terakhir yang dijadikan dasar kinerja keuangan
adalah rasio profitabilitas, menggunakan return on asset.37
Berdasarkan pada landasan teori diatas, serta
permasalahan yang telah dikemukakan,maka kerangka pemikiran
dalam penelitian ini sebagai berikut:
36
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Laporan Keuangan
Analisis Kinerja Keuangan





Rasio Likuiditas
Rasio Solvabilitas
Rasio Aktivitas
Rasio Profitabilitas
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Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran
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