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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan topik kajian yang dilakukan penulis dalam penelitian 

ini, maka penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan. 

Penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Oktavia (2011) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) studi kasus pada Kelompok 

Wanita Cempaka Putih Sungai Liku Tengah Kenagarian Pelangai Kecamatan 

Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana SPP pada 

kelompok Cempaka Putih belum terkelola dengan baik. Dimana, belum adanya 

sinergi yang baik (saling mendukung) antara pihak pemberi dana 

(PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan peminjam dana (KSM). 

Begitupun halnya dengan persoalan yang terjadi pada kelompok pengelola, 

dimana penunggakan yang terjadi adalah sebesar 70,3 % (26 orang) dari 37 

KSM pada kelompok Cempaka Putih tidak terlepas dari kelemahan masing-

masing pihak yang harusnya saling menjalankan peranannya serta saling 

bersinergi antar pihak. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan atau program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi. Kinerja secara umum adalah catatan tentang hasil-

hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu atau gambaran mengenai tingkat pelaksanaan 

suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan. 

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan 

terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu 

perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan 

balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu 

rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian 

atas aktivitas dan perencanaan perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh suatu 

prusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan 

dibidang keuangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai 

sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan oleh organisasi (Mulyadi & Setyawan, 2000:353). 

Suatu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan 

utamanya adalah mendukung atau terlibat aktif dalam berbagai aktifitas 
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publik tanpa berorientasi mencari keuntungan moneter atau komersil. 

Organisasi nirlaba mencakup berbagai bidang, antara lain lingkungan, 

bantuan kemanusiaan, konservasi, pendidikan, kesenian, isu-isu sosial, 

derma-derma, pendidikan, pelayanan kesehatan, politik, agama, riset, 

olahraga, dan lain-lain. (Sumber: http://en.wikipedia.org) 

Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber 

daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak 

mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Organisasi nirlaba 

pada umumnya sumber daya atau dana yang digunakan dalam menjalankan 

segala kegiatan yang dilakukan berasal dari donatur atau sumbangan dari 

orang-orang yang ingin membantu sesamanya. Tujuan organisasi nirlaba 

yaitu untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu khususnya dalam 

hal ekonomi. Organisasi nirlaba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai 

tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. 

Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dipengaruhi dan 

mempengaruhi lingkungannya. Demikian pula dengan organisasi nirlaba 

seperti BKM/LKM. Berbagai elemen-elemen penting yang ada di dalam 

BKM/LKM akan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. 

Informasi-informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran 

kinerja bisa merupakan informasi keuangan maupun non keuangan dan 

dapat juga berdasarkan pengukuran intern dan ekstern. Menurut Lynch dan 

Cross (1993) dalam Yuwono dkk (2002:29), manfaat sistem pengukuran 

kinerja yang baik adalah: 

http://en.wikipedia.org/
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a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan yang lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh 

orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada 

pelanggan.  

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 

mata rantai pelayanan dan pemasok internal. 

c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-

upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

baik konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

e. Membangun konsesus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

2. Manfaat penilaian kinerja 

Penilaian kinerja dimanfaatkan manajemen untuk berbagai tujuan 

antara lain, Mulyadi dan Setyawan (2000:353): 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimum.  

Pada pengelolaan organisasi, manajemen menetapkan 

pengendalian yang efektif. Pelaksanaan rencana dapat ditempuh dengan 

tangan besi yang dapat menjamin pencapaian sasaran organisasi secara 

efektif dan efisien, namun pencapaian ini akan disertai dengan rendahnya 

moral karyawan. 
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Kondisi moral karyawan yang demikian tidak akan terjadi apabila 

pengelolaan perusahaan didasarkan atas maksimalisasi motivasi 

karyawan. Motivasi akan membangkitkan dorongan dalam diri karyawan 

untuk mengerakkan usahanya dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh organisasi.  

b. Membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan penghargaan 

personel.  

Penilaian kerja akan menghasilkan data yang dapat di pakai 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berkitan dengan 

penghargaan personel, agar memotivasi personel, penghargaan personel, 

penghargaan yang diberikan kepada personel perlu didasarkan atas hasil 

penilaian kinerja personel. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan.  

Organisasi memiliki suatu keinginan untuk mengembangkan 

karyawan selama masa kerjanya agar karyawan selalu dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus 

mengalami perubahan dan perkembangan. Sulit bagi perusahaan untuk 

mengadakan program pelatihan dan pengembangan bila perusahaan tidak 

mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan yang dimilikinya. Hasil 

penilaian kinerja dapat menyediakan kriteria untuk memilih program 
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pelatihan karyawan yang sesuai dan untuk mengevaluasi kesesuaian 

program pelatihan karyawan dengan kebutuhan karyawan. 

d. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 

Penghargaan digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu: 

1) Penghargaan intrinsik, berupa puas diri yang telah berhasil 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran 

tersebut. 

2) Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, baik berupa kompensasi langsung, tidak langsung, maupun 

yang berupa kompensasi non keuangan dimana ketiganya memerlukan 

data kinerja karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh 

karyawan yang menerim maupun yang tidak menerima penghargaan 

tersebut. 

3. Pengukuran Kinerja Keuangan BKM 

Salah satu faktor kunci sukses dan keberlanjutan organisasi adalah 

adanya sistem pelaporan keuangan dan monitoring yang kuat. Tanpa hal 

tersebut sulit untuk diketahui bagaimana seluruh posisi keuangan organisasi, 

dan bagaimana sumberdaya organisasi digunakan. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk menjamin adanya proses pelaporan yang konsisten dan 

terus menerus, serta dapat digunakan sebagai fungsi monitoring pengelolaan 

keuangan adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab team fasilitator dengan supervisi DMC secara 
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langsung dan pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung untuk 

memastikan dan menjamin bahwa pengelolaan keuangan di tingkat PP 

(Panitia Pembangunan) dan BKM yang secara operasional dilakukan oleh 

sekretariat PP dan BKM atau unit yang ditunjuk benar-benar sesuai dengan 

standar yang berlaku.  

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu 

Pertama, merupakan wujud adanya proses pendampingan yang benar-benar 

dilakukansecara langsung oleh fasilitator berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan. Proses pendampingan ini secara nyata ditunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Dimana 

setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelola keuangan didasarkan 

pada standar pengeloaan keuangan yang telah ditetapkan dalam pedoman 

Re-Kompak JRF. 

Kedua, pembelajaran kepada masyarakat berkaitan dengan proses 

pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar untuk menjamin 

adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pembelajaran ini ditunjukkan 

dengan dilakukannya proses pencatatan seluruh transaksi keuangan tepat 

waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Ketiga, memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan didasarkan 

atas rencana kegiatan yang telah disusun dan diputuskan oleh masyarakat 

setempat dan sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam dokumen 
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perencanaan. Tidak satu kegiatan pun yangdilakukan atas dasar keputusan 

sepihak atau sebagian orang atau anggota BKM.  

Pengukuran kinerja keuangan dilaksanakan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap pembukuan dan pencatatan transaksi lainnya terkait 

dengan pengelolaan keuangan yang dibuat oleh Panitia Pembangunan dan 

BKM melalui unit-unit yang ditunjuk. Tujuan dilakukannya pengukuran 

kinerja keuangan di tingkat PP dan BKM, yaitu: 

a. Memastikan seluruh kebijakan keuangan di tingkat PP dan BKM telah 

diterapkan sesuai dengan SOP. 

b. Memastikan seluruh transaksi keuangan telah dilakukan sesuai dengan 

prinsip dasar pengelolaan keuangan. 

c. Memastikan seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan tepat 

waktu dan layak. 

d. Memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga dapat 

ditunjukkan kepada pemberi donor dan penerima manfaat bahwa 

keuangan proyek telah digunakan sebagaimana mestinya. 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan oleh fasilitator. Pengukuran 

kinerja ini sebagai wujud pernyataan fasilitator bahwa proses pengelolaan 

keuangan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana (PP) maupun BKM benar-

benar telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.  

(Sumber: SOP Pengukuran Kinerja Pembukuan BKM) 
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4. Pedoman Pengukuran Kinerja Keuangan BKM Pada UPK  

LAR: Loans at risk (peminjam yang menunggak) adalah indikator yang 

menunjukkan berapa % peminjam menunggak. 

PAR: Portfolio at risk (pinjaman yang tertunggak ) adalah indikator yang 

menunjukan berapa % pinjaman yang tertunggak. 

ROI: Return on Invesment (pencapaian laba) adalah kemampuan UPK untuk 

menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir. 

CCr: Cost Coverage (efesiensi biaya) adalah kemampuan UPK untuk 

menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. 

(Sumber: Modul Pinjaman Bergulir) 

 

C. Kerangka pemikiran 

Kerangka pemikiran digunakan untuk memberikan gambaran penelitian 

yang akan dilakukan sesuai dengan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya. 

Kerangka penelitian ini juga merupakan alur dari penelitian yang digunakan 

penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan sebelumnya, maka penulis terlebih dahulu mencari data dari 

BKM Tunjungsekar Malang. Data meliputi data keuangan BKM Tunjungsekar 

Malang pada tahun 2010 dan 2011. Setelah itu data di analisis dengan alat 

analisis rasio, selanjutkan dari proses analisis data tersebut dihasilkan suatu 

kinerja keuangan BKM yang baru pada unit pengelolaan keuangannya, 

kemudian hasil kinerja keuangan tersebut diolah kembali menggunakan metode 

time series dan metode standar PNPM. Hasil akhir dapat disimpulkan apakah 
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UPK pada BKM Tunjungsekar Malang tersebut kinerja keuangannya baik atau 

tidak baik. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

tinjauan pustaka, maka dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut: Bahwa 

kinerja keuangan BKM Tunjungsekar pada UPK dalam kondisi baik. 

BKM Tunjungsekar Pada Unit Pengelolaan 

Keuangan (UPK) Malang 

Laporan keuangan UPK tahun 2010-2011 

Analisis Rasio  

Kinerja Keuangan BKM 

Tunjungsekar Pada Unit 

Pengelolaan Keuangan 

Baik Tidak baik 

 


