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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama atau bekerja bersama untuk 

mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai anggota.1Dalam hal ini menunjukan 

bahwa koperasi berperan penting bagi perekonomian sosialis, yang memiliki 

tujuan yang sama dengan Ekonomi Islam namun landasan yang digunakan 

berbeda, yaitu menggunakan aturan Islam (Syar'i). 

 Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam 

perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi 

nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara terstuktur dan 

berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian 

nasional, mempercepat pertumbuhan nasional, mengurangi tingkat pengangguran 

terbuka dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga 

akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan dan 

indicator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Jika koperasi mampu 

mengimplementasikan jati dirinya, maka koperasi akan mandiri dan mampu 

bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya. 

Pada perjalanannya sebuah koperasi mempunyai anggota yang setiap 

periodenya dilaksanakan rapat anggota, dalam koperasi rapat anggota merupakan  

                                                      
1 Sudarsono, Koperasi dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 
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struktur hirarki tertinggi dalam struktur organisasinya, banyak hal yang 

dibahas pada rapat ini salah satunya adalah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 

KOPONTREN Darut Tauhid memiliki unit usaha dalam menjalankan 

aktivitasnya, dalam hal ini para anggota menerima laporan pertanggung jawaban 

pengurus KOPONTREN Darut Tauhid, pada Musyawarah Anggota Tetap (MAT) 

yang diadakan setiap tahunnya. 

Rasio keuagan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan satu pos 

laporan keuangan degan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan.Analisa rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan 

menggunakan angka-angka di dalam atau laporan rugi-laba. Dengan cara 

semacam itu diharapkan pengaruh perbedaan ukuran hilang.2 Selain itu rasio 

menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang 

lain dan menganalisa dapat memberi gambaran baik atau buruknya posisi 

keuangan perusahaan.3 

Dalam setiap aktivitas mengelola uang, seringkali para debitur atau 

investor memperhatikan terlebih dahulu kondisi pengelola, apakah pengelola 

tersebut amanah dalam mengelola uang yang ada, atau malah sebaliknya.Namun, 

dalam sebuah lembaga hal ini diukur dari tingkat kesehatan suatu lembaga, sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia, yang mengharuskan suatu lembaga untuk 

membuat laporan keuangan yang bersifat rutin ataupun berkala.Dalam aspek 

permodalan biasanya penilaian untuk menentukan kondisi suatu lembaga 
                                                      

2 Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta : AMP-

YKPN, 2016), hlm. 76. 
3S. Munawir, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1993), hlm. 

64. 



 

 

keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank yaitu pengeloaan 

kecukupan modal atau dalam bentuk rasio adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh 

aktiva lembaga keuangan yang mengandung risiko ikut dibiayai dari modal 

sendiri disamping memperoleh dana dari sumber-sumber lain diluar lembaga 

keaungan tersebut.4 

Likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi 

kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut pandang 

aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi 

bentuk tunai (cash).5 Adapun pengukur tingkat pengembalian dana yang 

disalurkan dari dana pihak ketiga, yang diukur dengan rasio Financing to Deposit 

Ratio (FDR). Tingkat likuiditas merupakan suatu hal yang diamati oleh para 

anggota, karena dihawatirkan jika suatu ketika anggota ingin mengundurkan diri 

atau ingin mengambil investasinya, pengelola tidak bias membayarkannya kepada 

anggota, hal ini biasa disebut gagal bayar. Financing to Depoait Rato (FDR) 

kenaikannya akan diperhitungkan karena tingkat kepercayaan terhadap lembaga 

ini naik pula, namun indikator yang lebih cocok untuk menilai kinerja suatu 

lembaga keuangan adalah profitabilitas, hal ini dapat digunakan sebagai modal 

awal untuk memberdayakan ekonomi kemasyarakatan. 

Banyak rasio profitabilitas yang ditawarkan pada berbagai sumber buku 

maupun secara teoritis, namun penulis akan mengambil salah satu rasio 

                                                      
4Iswi Haryani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta : PT. Elex Media 

Komputindo Kompas Gramedia,2010) hlm.51 
5Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

hlm.182 



 

 

profitabilitas dari sekian banyak yang ada, yaitu rasio Net Profit Margin (NPM), 

yang menunjukan keuntungan perusahaan pada pendapatan. 

Berikut ini akan disajikan tabele 1.1 mengenai pergerakan rasio keuangan 

CAR, FDR dan NPM di KOPONTREN Darut Tauhid periode tahun 2007-2016. 

Tabel 1.1 

Komparasi Rasio CAR, FDR dan NPM di KOPONTREN Darut Tauhid 

Pada periode 2007 - 2016 

 

Periode (Tahunan) CAR 

(%) 

Ket FDR 

(%) 

Ket NPM 

(%) 

Ket 

2007 5,49 - 54,57 - 21,08 - 

2008 7,95  67,22  13,81  

2009 7,06  59,30  15,27  

2010 3,24  62,09  18,18  

2011 3,55  28,82  12,93  

2012 4,18  36,05  17,44  

2013 3,66  68,75  10,94  

2014 3,94  68,72  16,99  

2015 4,16  49,57  8,05  

2016 4,21  76,52  9,20  

Sumber : Laporan Keuangan KOPONTREN Darut Tauhid  yang Telah Diolah 

Adapun bentuk penyajian data dalam bentuk grafik, mengenai data laporan 

keuangan KOPONTREN Darut Tauhid periode tahun 2007 – 2016, pada grafik 

1.1. 

 



 

 

Grafik 1.1 

Grafik Perkembangan CAR,FDR dan NPM 

KOPONTREN DARUT TAUHID 

 

 
Sumber :Laporan Keuangan KOPONTREN Darut Tauhid  yang Telah Diolah 

 

 

Melihat grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 Capital 

Adequacy Ratio (CAR) mengalami kenaikan sebesar 2,46 %, namun tidak diiringi 

kenaikan pada Net Profit Margin (NPM), Net Profit Margin (NPM) malah 

mengalami penurunan sebesar 7,27 %, pada tahun 2009 Capital Adequacy Ratio 

(CAR) mengalami penurunan sebesar 0,89 % sedangkan Net Profit Margin 

(NPM) naik sebesar 1,46 %, pada tahun 2010 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengalami penurunan sebesar 3,82 % sedangkan Net Profit Margin (NPM) 

mengalami kenaikan sebesar 3,11 %, pada tahun 2011 Capital Adequacy Ratio 

(CAR) mengalami kenaikan sebesar 0,31 %, sedangkan Net Profit Margin (NPM) 

turun sebesar 5,25 % dan yang terakhir pada tahun 2015 Capital Adequacy Ratio 

(CAR) mengalami kenaikan sebesar 0,22%, sedangkan Net Profit Margin (NPM) 

mengalami penurunan sebesar 8.94%. 



 

 

Dilihat dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) pada tahun  pada 

tahun 2008 Financing to Deposit Ratio (FDR) naik sebesar 12,65% sedangkan 

Net Profit Margin (NPM) turun sebesar 7,27 %, pada tahun 2009 Financing to 

Deposit Ratio (FDR) turun sebesar 7,92 % sedangkan Net Profit Margin (NPM) 

naik sebesar 1,46 %, pada tahun 2013 Financing to Deposit Ratio (FDR) naik 

sebesar 32,7% sedangkan Net Profit Margin (NPM) turun sebesar 6,5 %, pada 

tahun 2014 Financing to Deposit Ratio (FDR) turun sebesar 0,03 % sedangkan 

Net Profit Margin (NPM) naik sebesar 6,05 %. Berdasarkan penjelasan tersebut 

bahwa fenomena – fenomena yang terjadi pada laporan keuangan atau kejadian 

empiris yang ada tidak semua sesuai dengan teori yang ada, banyak sekali yang 

tidak sesuai dengan teori yang ada, menurut teori jika Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan maka Net 

Profit Margin (NPM) mengalami kenaikan pula, hal ini berlaku sebaliknya. Ini 

berbanding terbalik dengan kejadian di lapangan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, maka penulis merasa 

penting untuk mengkaji lebih melalui penelitian yang berjudul PENGARUH 

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN FINANCING TO DEPOSIT 

RATIO (FDR) TERHADAP NET PROFIT MARGIN (NPM) PADA 

KOPONTREN DARUT TAUHID. 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

KOPONTREN Darut Tauhid terus memperbaiki kualitas dalam 

operasional dan pelayanan untuk menigkatkan kepercayaan dan Sisa Hasil Usaha 

(SHU).Dalam hal memperbaiki taraf kualitas perlu adanya tahapan dan evaluasi 

agar kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Adapun variable – 

variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Net Profit. Margin (NPM). Untuk 

memfokuskan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang 

perlu dikemukakan dalam skripsi ini, diantaranya : 

1 Seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Net 

Profit Margin (NPM) di KOPONTREN Darut Tauhid secara parsial ? 

2 Seberapa besar pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Net 

Profit Margin (NPM) di KOPONTREN Darut Tauhid secara parsial ? 

3 Seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di KOPONTREN 

Darut Tauhid secara simultan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai oleh penulis, adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Net 

Profit Margin (NPM) di KOPONTREN Darut Tauhid secara parsial; 



 

 

2. Untuk mengetahui  pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Net 

Profit Margin (NPM) di KOPONTREN Darut Tauhid secara parsial; 

3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Net Profit Margin (NPM) 

di KOPONTREN Darut Tauhid secara simultan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penulis membagi kegunaan penelitian menjadi dua bagian, yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis, yang akan dijelaskan di bawah ini : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap agar penelitian ini bias bermanfaat dalam pengembangan 

pengetahuan dan apliasi ilmu manajemen keuangan syariah khususnya mengenai 

pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

terhadap Net Profit Margin (NPM). 

2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk Peneliti 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

pemahaman tentang pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di KOPONTREN Darut 

Tauhid. 

b. Untuk Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengembangan dan sumber 

informasi dalam pengelolaan permodalan pada Koperasi khususnya mengenai 

pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 



 

 

terhadap Net Profit Margin (NPM) agar dapat terwujud kondisi koperasi yang 

sehat dan kompetitif. 

c. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai referensi 

serta masukan untuk penelitian selanjutnya. 


