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ABSTRACT 

 

The purpose of this study to analyze social performance and financial performance of 

Microfinance Institution UED-SP Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama Titian 

Resak Village Siberida Subdistrict Indragiri Hulu Regency. Data analysis using the outreach 

and PEARLS analysis to assess the financial performance from 2009 to 2012. The results of 

this study was showed that the social performance show 1) products and services evolve to 

UED loan, SP loan, leasing furniture and saving, 2) productivity of staff and incentive 

increased, 3) the participation of women and poor borrowers increased, and 4) distribution of 

loans dominant to plantation and trading sectors. Financial performance analysis show the 

several of financial performance indicators is ideal condition, there are current assets ratio,  

external loans ratio, institutional capital ratio, non-performing loans ratio, non-productive 

assets ratio, loans income ratio, net income ratio, asset growth, deposit growth and 

outstanding loans growth. That caused of external loans is low, has good institusional capital, 

the low of non performing loans, low non-productive assets and has good income. 

Meanwhile, the several of financial performance indicators are not ideal, such as reserve fund 

to overcome arrears >12 month ratio, reserve fund to overcome arrears 1-12 month ratio, 

outstanding loans ratio, saving share ratio, operating cost ratio, non-produce current assets 

ratio, and capital growth. This condition caused didn’t has reserve fund to overcome arrears 

loans, high outstanding loans, low saving share, high operational cost, and high non-produce 

current assets. 
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PENDAHULUAN 

 Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada periode tahun 2005-2012 

cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Penduduk miskin Provinsi Riau pada tahun 

2005 sebesar 12,51 persen turun menjadi 8,05 persen pada tahun 2012. Jumlah penduduk 

miskin di pedesaan menunjukkan angka lebih tinggi daripada penduduk miskin di perkotaan 

(Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2013). Salah satu program yang dilaksanakan 

Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau dalam penanggulangan 

kemiskinan pada era desentralisasi ini adalah pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) di pedesaan. 
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LKM UED-SP merupakan instrumen dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di 

Provinsi Riau dengan penyediaan modal dana usaha desa sebesar Rp.500.000.000, yang 

diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan dalam mengurangi 

kemiskinan. LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Desa Titian Resak Kecamatan Siberida 

Kabupaten Indragiri Hulu berdiri dan mendapatkan bantuan Dana Usaha Desa (DUD) pada 

bulan november tahun 2008. Jumlah pemanfaat pada bulan Desember tahun 2009 berjumlah 

127 orang dengan total dana yang digulirkan secara kumulatif sebesar Rp.915.000.000,-. 

Sementara itu pada bulan desember tahun 2012 baik jumlah pemanfaat maupun dana yang 

digulirkan secara kumulatif mengalami peningkatan masing-masing menjadi 398 orang dan 

Rp.2.981.000.000,-. Agar LKM dapat menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan maka 

harus dapat menjangkau pemanfaat dengan baik (Yaron dkk dalam Arsyad, 2008) dan secara 

finansial memiliki kinerja dengan baik (Khandker dalam Arsyad, 2008). 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu menganalisis kinerja sosial 

dan menganalisis kinerja keuangan LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Desa Titian 

Resak Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Usaha Ekonomi 

Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama Desa 

Titian Resak Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei sampai Desember 2013, dengan tahapan kegiatan yang dimulai 

dengan penyusunan proposal penelitian, pengambilan data, analisis data dan penyusunan 

hasil penelitian. 

 

Metode Pengumpulan Sampel dan Data 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus di Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) UED-SP Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama Desa 

Titian Resak Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu. Dasar pertimbangan pemilihan 

BUMDes Karya Bersama ini adalah berdiri pada tahun 2008 dan telah beroperasi selama 5 

tahun. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan 

data sekunder dari pengelola LKM UED-SP berupa laporan keuangan 4 tahun terakhir dari 

tahun 2009 sampai tahun 2012 yang terdiri dari neraca keuangan, laporan pinjaman, laporan 

hasil usaha dan lain sebagainya serta data-data dan informasi lain yang diperlukan dari instasi 

terkait yang dianggap dapat membantu dalam penelitian ini. 

 

Metode Analisis Data 

 Menurut Murdoch dalam Munawar (2010) dan Schreiner dalam Arsyad (2008) 

analisis jangkauan digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM). Analisis kinerja sosial dilakukan dengan menilai: 

a. Penyediaan produk dan layanan,  

b. Penilaian kinerja staf dan insentif, dan  

c. Pengukuran pencapaian hasil jangkauan pemanfaat LKM UED-SP. 

 Menurut Soedjono (2003) analisis kinerja keuangan LKM dapat menggunakan model 

PEARLS yang ditetapkan oleh World Council of Credit Union (WOCCU) yaitu P = 

Protection, E = Effective Financial Structure, A = Asset Quality, R = Rate of Return and 

Cost, L = Liquidity dan S= Sign of Growth dengan rasio sebagai berikut. 
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Tabel 1. Rasio dan Standar Ideal Model PEARLS 

No Uraian Standar atau Tujuan 

P1 
Rasio ketersediaan dana cadangan resiko thd total  

kelalaian pinjaman > 12 bulan 
> 100% 

P2 
Rasio ketersediaan dana cadangan resiko thd total  

kelalaian pinjaman 1 – 12 bulan 
> 35% 

E1 Rasio pinjaman beredar 70 – 80% 

E2 Rasio Aset lancar < 20% 

E6 Rasio Pinjaman dari Luar 0-5% 

E7 Rasio simpanan saham 10 – 20% 

E8 Rasio modal lembaga > 10% 

A1 Rasio Non Perfoaming Loan < 5% 

A2 Rasio Aset Non-Produktif < 5% 

R1 Rasio pendapatan dari pinjaman > 10% 

R9 Rasio biaya operasional  3 – 10% 

R12 Rasio Pendapatan bersih  > 10% 

L3 Rasio aset lancar tidak menghasilkan < 1% 

S1 Pertumbuhan aset > inflasi 

S2 Pertumbuhan pinjaman  Tergantung E1 

S5 Pertumbuhan simpanan saham  Tergantung E7 

S6 Pertumbuhan modal lembaga Tergantung E8 
Sumber : Soedjono (2003) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kinerja Sosial 

 Kinerja sosial merupakan aktualisasi misi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam 

mencapai tujuan sosial yang ditetapkan. Kinerja sosial Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

UED-SP BUMDes Karya Bersama diukur dengan menggunakan pendekatan kelembagaan 

dengan menganalisis pengembagan produk LKM, menilai kinerja staf dan insentif, dan 

menganalisis pencapaian misi LKM dan menganalisis pencapaian output atau hasil jangkauan 

LKM.  

 

1. Produk dan Layanan keuangan LKM UED-SP 

Pada awal berdiri LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama memiliki dua jenis 

pinjaman yaitu: 1) pinjaman Usaha Ekonomi Desa (UED), 2) pinjaman Simpan-Pinjam (SP), 

dan 3) jasa tabungan. Pinjaman UED ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi 

produktif di Desa Titian Resak. Sementara itu, pinjaman SP ditujukan untuk masyarakat 

miskin dan berpenghasilan rendah. Jasa tabungan di LKM terdiri atas tiga jenis tabungan 

berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Pada perkembangannya, 

LKM UED-SP menambah satu produk layanan keuangan yaitu leasing furniture yang mulai 

digulirkan pada tahun 2012. Layanan ini menyediakan jasa kredit furniture kepada 

masyarakat di Desa Titian Resak. 

 

2. Penilaian Kinerja Staf dan Insentif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas staf dan insentif berada pada 

kondisi yang terus meningkat selama periode 2009-2012. Pada tahun 2009 seorang staf dapat 

melayani 9 orang peminjam, meningkat menjadi 21 orang pada tahun 2010, selanjutnya 

menjadi 22 orang pada tahun 2011 dan 26 orang pada tahun 2012. Peningkatan produktivitas 
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sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2012 disebabkan kemampuan staf dalam menarik 

pinjaman sehingga jumlah peminjam yang lunas pada tahun berjalan tepat waktu. 

Peningkatan produktivitas staf didukung oleh kemampuan staf melakukan proses 

pemberdayaan kepada calon peminjam untuk menyusun rencana usaha atau proposal usaha. 

Peningkatan produktivitas staf tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan insentif 

yang diberikan. Semakin banyak jumlah pinjaman maka pendapatan pinjaman LKM UED-SP 

semakin besar dan semakin besar pula gaji yang didapatkan oleh staf. Pada tahun 2009 

insentif yang diterima oleh seorang staf adalah sebesar Rp.2.235.886,- dan pada tahun 2012 

meningkat menjadi Rp.9.360.875,-.  

 

3. Pencapaian Tujuan LKM UED-SP 

Tujuan sosial dari LKM UED-SP adalah penguatan kelembagaan, mendorong 

berkembangnya usaha masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, meningkatkan peran 

perempuan dan meningkatkan kebiasaan menabung masyarakat. Dengan menggunakan 

analisis jangkauan maka dapat mengetahui pencapai tujuan dari LKM UED-SP BUMDes 

Karya Bersama. 

 

a. Jangkauan Pinjaman 

Perkembangan jumlah peminjam aktif menunjukkan tren yang menurun dari tahun 

2009-2012, yang disebabkan oleh ketersediaan dana untuk dipinjamkan kepada peminjam 

terbatas. Hal ini menyebabkan perkembangan jumlah peminjam dan volume pinjaman 

menjadi lambat dan cenderung menurun. 

Tabel 2. Jangkauan Peminjam dan Volume Pinjaman LKM UED-SP BUMDes Karya 

Bersama Tahun 2009-2012 

No Uraian 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

A Data Umum     

1 Jumlah peminjam per tahun (orang) 127 98 85 88 

2 Jumlah peminjam aktif (orang) 127 214 223 204 

3 Volume pinjaman (Rp) 430.200.400 529.602.300 556.451.700 585.091.500 

B Indikator Jangkauan Pinjaman dan Volume Pinjaman 

1 Perkembangan jumlah peminjam aktif - 68,50% 4,21% -8,52% 

2 Perkembangan volume pinjaman  - 23,11% 5,07% 5,15% 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah  

Minat masyarakat untuk meminjam di LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama 

sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh daftar tunggu peminjam sudah sampai pada perguliran 

bulan Juni 2014. Keterbatasan ketersediaan dana untuk digulirkan atau dipinjamkan salah 

satu disebabkan oleh waktu jatuh tempo pengembalian yang mencapai 12-24 bulan. Jumlah 

dana yang dikembalikan dari cicilan oleh peminjam yang mencapai Rp. 60.000.000,-/bulan, 

hanya dapat dipinjamkan kepada sebagian kecil calon peminjam. 

Salah satu aspek utama dalam pengembangan layanan lembaga keuangan mikro 

adalah menyediakan pinjaman bagi perempuan. Jangkauan LKM UED-SP BUMDes Karya 

Bersama tahun 2009-2012 berdasarkan gender masih berada di bawah 30 persen (Tabel 3). 

Jika dibandingkan dengan target indikator yang harus dicapai pada pinjaman bergulir 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) perkotaan sebesar 30 

persen, maka pencapaian jangkauan perempuan pada LKM UED-SP BUMDes Karya 
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Bersama masih lebih rendah atau masih belum mampu menjangkau sasaran berdasarkan 

gender, namun menunjukkan tren yang semakin membaik (Tabel 3). 

Tabel 3. Jangkauan Pinjaman LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Tahun 2009-

2012 Berdasarkan Gender 

No Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio 

1 Laki-laki 99 77,95% 175 77,78% 233 75,16% 293 73,62% 

2 Perempuan 28 22,05% 50 22,22% 77 24,84% 105 26,38% 

3 Total 127 100,00% 225 100,00% 310 100,00% 398 100,00% 
Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan pada usia produktif di Desa 

Titian Resak sebesar 1666 jiwa (50,11 persen), maka jangkauan peminjam perempuan belum 

menunjukkan perbandingan yang seimbang. Sampai tahun 2012 jangkauan jumlah peminjam 

perempuan masih rendah terhadap jumlah penduduk perempuan pada LKM UED-SP 

BUMDes Karya Bersama yaitu baru mencapai 26,38 persen. 

Aktivitas LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama cenderung mencapai tujuan 

penanggulangan kemiskinan yang ditunjukkan oleh jumlah peminjam penduduk miskin yang 

semakin meningkat selama periode tahun 2009-2012 (Tabel 4). Namun proporsi jumlah 

pinjaman yang disalurkan kepada penduduk miskin masih cukup kecil. 

Tabel 4. Jangkauan Peminjam Penduduk Miskin LKM UED-SP BUMDes Karya 

Bersama  

No Uraian 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

A Data Umum     

1 Jumlah peminjam lama (orang) 127 225 310 398 

2 Jumlah peminjam miskin (orang) 4 13 26 43 

3 Volume pinjaman (Rp) 430.200.400 529.602.300 556.451.700 585.091.500 

4 Volume pinjaman miskin (Rp) 1.200.000 4.800.000 12.483.200 20.999.800 

B Indikator Rasio Jumlah Peminjam dan Volume Pinjaman Miskin 

1 Rasio jumlah peminjam miskin (%)  3,15 5,78 8,39 10,80 

2 Rasio volume pinjaman miskin (%) 0,28 0,91 2,24 3,59 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

 Rasio volume pinjaman kepada penduduk miskin sampai tahun 2012 baru mencapai 

3,59 persen. Rasio pencapaian ini masih jauh dari apa yang ditetapkan dalam pedoman teknis 

pelaksanaan UED-SP di Provinsi Riau yaitu sebesar 10 persen dari Dana Uaha Desa (DUD).  

Aspek pencapaian tujuan sosial lainnya pada LKM UED-SP BUMDes Karya 

Bersama adalah jangkauan pinjaman berdasarkan sektor usaha. Jangkauan pinjaman 

didominasi oleh sektor perdagangan dan perkebunan karena dinilai kedua sektor ini memiliki 

resiko kelalaian pengembalian pinjaman yang rendah (Tabel 5). Penilaian tersebut juga 

dilakukan oleh pengelola berdasarkan analisis kelayakan usaha dan proporsi jumlah 

penduduk bermata pencaharian pada kedua sektor tersebut yang sangat dominan yaitu sebesar 

19,14 persen. 
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Tabel 5. Jangkauan Pinjaman LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Tahun 2009-

2012 Berdasarkan Sektor Usaha 

No Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio 

1 Sektor perdagangan 84 66,14% 139 61,78% 181 58,39% 217 54,52% 

2 
Sektor pertanian 

tanaman pangan 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3 Sektor perkebunan 16 12,60% 40 17,78% 70 22,58% 109 27,39% 

4 Sektor perikanan 1 0,79% 2 0,89% 5 1,61% 6 1,51% 

5 Sektor peternakan 4 3,15% 7 3,11% 9 2,90% 9 2,26% 

6 Sektor industri kecil 4 3,15% 5 2,22% 5 1,61% 5 1,26% 

7 Sektor jasa 18 14,17% 32 14,22% 40 12,90% 52 13,07% 

Total 127 100% 225 100% 310 100% 398 100% 
Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah  

 

4. Jangkaun Tabungan 

Produk tabungan di LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama adalah simpanan pokok, 

simpanan wajib dan simpanan sukarela. Namun, sampai saat ini tabungan di LKM UED-SP 

BUMDes Karya Bersama hanya berasal dari simpanan pokok yang diperoleh dari peminjam 

yang akan melakukan pinjaman dan mendaftar menjadi anggota LKM UED-SP.  

Tabel 6. Jangkauan Jumlah Penabung dan Volume Tabungan LKM UED-SP BUMDes 

Karya Bersama Tahun 2009-2012 

No Uraian 2009 2010 2011 2012 

1 Jumlah penabung 

kumulatif (orang) 

116 217 302 401 

2 volume tabungan 

kumulatif (Rp) 

5.800.000  10.850.000  15.100.000  20.050.000  

3 Perkembangan Jumlah 

Penabung 

- 87,07% 39,17% 32,78% 

4 Perkembangan 

Volume Tabungan 

- 87,07% 39,17% 32,78% 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Secara absolut jumlah penabung dan volume tabungan pada LKM UED-SP BUMDes 

Karya Bersama meningkat namun pertambahan jumlah penabung dan volume tabungan dari 

tahun ketahun selama periode 2009-2012 menunjukkan tren yang menurun (Tabel 6). 

Penurunan pertambahan jumlah penabung disebabkan oleh pengelola belum mampu 

menstimulasi kesadaran dan kebiasaan menabung masyarakat yang disebabkan oleh: 1) 

jaminan keamanan simpanan yang rendah, 2) tingkat bunga belum jelas, dan 3) keterbatasan 

kemampuan pengelola LKM UED-SP dalam melakukan pembukuan tabungan masyarakat. 

 

Analisis Kinerja Keuangan 

Analisis kinerja keuangan diperlukan untuk mengetahui tingkat kesehatan LKM 

UED-SP BUMDes Karya Bersama dalam pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Rasio 

PEARLS digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan yang meliputi aspek Protection, 

Effective Financial Structure, Asset Quality, Rate of Return and Cost, Liquidity dan Sign of 

Growth.  
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1. Rasio Perlindungan (Protection) 

Rasio perlindungan menggambarkan kemampuan cadangan resiko LKM UED-SP 

BUMDes Karya Bersama untuk menghapus kelalaian pinjaman 1-12 bulan (P2) dan kelalaian 

pinjaman >12 bulan (P1). Nilai ideal dari rasio P1 > 100% dan P2 > 35%. Nilai rasio 

perlindungan LKM UED-SP pada P1 dan P2 adalah 0 persen. Hal ini disebabkan oleh tidak 

adanya alokasi dana cadangan resiko piutang untuk menutupi kelalaian pinjaman 1-12 bulan 

dan kelalaian pinjaman > 12 bulan.  

Tabel 7. Rasio Perlindungan LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Tahun 2009-

2012 

Indikator 

PEARLS 

Tahun 
Tujuan Evaluasi 

2009 2010 2011 2012 

P1 0% 0% 0% 0% > 100% Tidak Ideal 

P2 0% 0% 0% 0% > 35% Tidak Ideal 
Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Untuk mengantisipasi resiko yang timbul akibat kelalaian pinjaman tersebut maka 

pengelola menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan analisis 

kalayakan usaha, analisis peminjam berdasarkan karakter dan melibatkan tokoh desa dalam 

penentuan pemberian pinjaman. 

 

2. Rasio Struktur Keuangan Efektif (Effective Financial Structure) 

Rasio struktur keuangan efektif menunjukkan bahwa rasio aset lancer (E2), rasio 

pinjaman dari luar (E6) dan rasio modal lembaga (E8) berada pada kondisi ideal. Sedangkan, 

rasio pinjaman beredar (E1) dan rasio simpanan saham (E7) tidak berada pada kondisi yang 

ideal selama periode tahun 2009-2012 (Tabel 8). 

Tabel 8. Rasio Struktur Keuangan Efektif LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama 

Tahun 2009-2012 

Indikator 

PEARLS 

Tahun 
Tujuan Evaluasi 

2009 2010 2011 2012 

E1 94,31% 96,11% 96,04% 86,76% 70 - 80% Tidak Ideal 

E2 4,64% 2,66% 2,52% 12,62% < 20% Ideal 

E6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0-5% Ideal 

E7 1,27% 1,97% 2,61% 2,97% 10 - 20% Tidak Ideal 

E8 98,73% 98,03% 97,39% 97,03% > 10% Ideal 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Rasio aset lancar (E2) mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kondisi ideal 

yaitu tidak melebihi 20 persen. Aset lancar yang berlebihan sangat tidak diharapkan, karena 

pendapatan dari aset lancar relatif kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pinjaman 

beredar. Sementara itu, aset lancar yang terlalu kecil mengakibatkan kemampuan likuiditas 

LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama menjadi lemah.  

Rasio pinjaman dari luar (E6) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diupayakan hanya 

nol persen sehingga LKM harus mampu mendapatkan modal dari anggota. Struktur keuangan 

yang efektif didapat apabila total aset didanai oleh tabungan atau simpanan non saham dari 

anggota yang tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi bunga pasar. 

Pada tahun 2009 rasio modal lembaga (E8) mencapai 98,73% yang berarti dalam 

setiap satu rupiah total aset didanai oleh 0,98 rupiah total modal lembaga. Persentase tersebut 

kemudian menurun pada tahun 2010 hingga mencapai 98,03% dan terus menurun pada tahun 

2011 dan 2012 masing-masing mencapai 97,39% dan 97,03%. Berdasarkan ketentuan World 
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Council of Credit Union (WOCCU), pembelian aset-aset yang tidak menghasilkan haruslah 

seratus persen dari modal lembaga atau dengan hutang-hutang yang tidak berbiaya. 

Rasio pinjaman beredar (E1) yang berada di atas standar ideal memiliki arti bahwa 

aset yang dibiayai dari piutang terlalu tinggi. Piutang yang telalu tinggi akan menyebabkan 

aset lancar lain seperti kas dan bank menjadi sedikit sehingga kemampuan likuiditas LKM 

UED-SP menjadi lemah. Rasio pinjaman beredar yang berada di bawah standar ideal akan 

mengakibatkan tingkat pendapatan LKM UED-SP menjadi rendah. Pendapatan LKM UED-

SP sangat tergantung pada proses simpan pinjam, bukan pada aset lancar seperti simpanan di 

bank. Oleh karena itu, menjaga rasio pinjaman beredar tetap berada pada kondisi ideal sangat 

penting dilakukan oleh LKM UED-SP untuk menjaga kemampuan likuiditas dan tingkat 

pendapatan yang maksimal. 

Pada tahun 2009 rasio simpanan saham (E7) mencapai 1,27% yang berarti dalam satu 

rupiah total aset didanai oleh 0,01 rupiah total simpanan saham. Persentase tersebut terus 

mengalami peningkatan pada tahun 2010 mencapai 1,97%, tahun 2011 mencapai 2,61%, 

tahun 2012 mencapai 2,97%. Peningkatan rasio simpanan saham terjadi akibat bertambahnya 

jumlah peminjam UED-SP.  

 

3. Rasio Kualitas Aset (Asset Quality)  

Kualitas aset merupakan aspek utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan LKM. 

Rasio kualitas aset menunjukkan rasio non perfoaming loan (A1) dan rasio aset non-produktif 

(A2) berada pada kondisi yang ideal (Tabel 9). 

Tabel 9. Rasio Kualitas Aset LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Tahun 2009-

2012 

Indikator 

PEARLS 

Tahun 
Tujuan Evaluasi 

2009 2010 2011 2012 

A1 4,74% 4,43% 3,34% 2,56% < 5% Ideal 

A2 1,05% 1,23% 1,44% 0,62% < 5% Ideal 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Rasio Non Perfoaming Loan (A1) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian 

peminjam LKM UED-SP semakin baik dari tahun ketahun. Hal ini harus tetap dipertahankan 

oleh pengelola LKM UED-SP dengan semakin memperbaiki kebijakan penyeleksian 

proposal pinjaman dan mekanisme penagihan pinjaman. Apabila pinjaman yang 

dikembalikan anggota lancar dan tunggakan pinjaman kecil, maka kinerjanya akan memenuhi 

target. Sebaliknya semakin kecil pinjaman lancar dan semakin bermasalah maka kinerjanya 

tidak akan memenuhi target yang mengakibatkan keuntungan yang dihasilkan akan semakin 

berkurang dan akan menimbulkan resiko-resiko atas tunggakan. 

Rasio aset non-produktif (A2) LKM UED-SP menunjukkan bahwa rasio aset non-

produktif berada pada kondisi ideal dan perlu dipertahankan oleh pengelola LKM UED-SP 

BUMDes Karya Bersama. Aset-non produktif yang merupakan inventaris dikurangi 

akumulasi penyusutan inventaris yang terlalu besar akan berdampak pada berkurangnya 

pinjaman dan tingkat pendapatan pinjaman. 

 

4. Rasio Tingkat Pendapatan dan Biaya (Rates of Return and Costs) 

Rasio tingkat pendapatan dan biaya menunjukkan bahwa rasio pendapatan pinjaman 

(R1) dan rasio pendapatan bersih (R12) berada pada kondisi ideal. Sedangkan rasio biaya 

operasional (R9) berada pada kondisi yang tidak ideal (Tabel 10). 
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Tabel 10. Rasio Tingkat Pendapatan dan Biaya LKM UED-SP BUMDes Karya 

Bersama Tahun 2009-2012 

Indikator 

PEARLS 

Tahun 
Tujuan Evaluasi 

2009 2010 2011 2012 

R1 24,30% 25,49% 25,56% 26,15% 20-35% Ideal 

R9 9,72% 12,72% 13,66% 13,72% 3 - 10% Tidak Ideal 

R12 13,17% 11,57% 10,04% 9,46% > 10% Ideal 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Rasio pendapatan dari pinjaman (R1) menunjukkan tren peningkatan yang dapat  

memberikan kontribusi positif terhadap kondisi keuangan LKM UED-SP BUMDes Karya 

Bersama dengan bertambahnya modal lembaga dan dana untuk menutupi biaya operasional. 

Pinjaman beredar yang diberikan kepada pemanfaat sangat penting karena merupakan aset 

utama yang mendatangkan penghasilan bagi LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama. 

Rasio biaya operasional (R9) menunjukkan peningkatan biaya operasional dari tahun 

2009-2012. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masih belum efisien. Biaya 

operasional yang terlalu tinggi tentunya akan mengurangi laba yang berdampak berkurangnya 

pendapatan bersih LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama.  

Rasio pendapatan bersih (R12) pada tahun 2012 berada pada kondisi yang tidak ideal 

karena terdapat jumlah uang yang tertahan di kas terlalu besar yaitu sebesar Rp.70.603.800,-. 

Peningkatan biaya operasional juga mempengaruhi penurunan pendapatan bersih. Oleh 

karena itu, pengelola LKM UED-SP harus segera menggulirkan uang pada kas kedalam 

bentuk pinjaman agar dapat menghasilkan laba dan menekan biaya operasional. 

 

5. Rasio Likuiditas (Liquidity) 

Rasio ini menunjukkan apakah LKM UED-SP dapat secara efektif mengelola uang 

tunai yang dimiliki sehingga mampu memenuhi kecukupan penarikan simpanan anggota 

kapan saja anggota memerlukan. Rasio aset yang tidak menghasilkan (L3) menunjukkan 

kondisi yang tidak ideal (Tabel 11). 

Tabel 11. Rasio Likuiditas LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Tahun 2009-2012 

Indikator 

PEARLS 

Tahun 
Tujuan Evaluasi 

2009 2010 2011 2012 

L3 3,09% 1,19% 1,49% 10,47% < 1% Tidak Ideal 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Aset lancar dalam bentuk kas yang terlalu besar menyebabkan aset tersebut menjadi 

tidak produktif karena tidak dapat menghasilkan keuntungan. Dengan memasukkan ke bank 

maka aset lancar tersebut akan menjadi produktif dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan 

untuk likuiditas. Dalam hal ini pengelola harus berusaha untuk mengurangi aset lancar yang 

tidak menghasilkan ini dengan mengurangi kas dan mengalihkan ke bank. 

 

6. Tanda-tanda Pertumbuhan (Sign of Growth) 

Rasio tanda-tanda pertumbuhan menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan aset (S1), 

rasio pertumbuhan pinjaman beredar (S2) dan rasio pertumbuhan simpanan saham (S5) 

berada pada kondisi ideal. Sedangkan, rasio pertumbuhan modal lembaga (S8) berada pada 

kondisi yang tidak ideal (Tabel 12). 
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Tabel 12. Rasio Perlindungan LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama Tahun 2009-

2012 

Indikator 

PEARLS 

Tahun 
Tujuan Evaluasi 

2009 2010 2011 2012 

S1 0,00% 20,80% 5,16% 16,39% > Inflasi Ideal 

S2 0,00% 23,11% 5,07% 5,15% E1 Ideal 

S5 0,00% 87,07% 39,17% 32,78% E7 Ideal 

S6 0,00% 19,94% 4,47% 15,95% E8 Tidak Ideal 

Sumber: BUMDes Karya Bersama, diolah 

Rasio pertumbuhan aset (S1) berada pada kondisi yang ideal. Pada tahun 2010 

menghasilkan presentase sebesar 20,80% yang berarti terjadi kenaikan aset sebesar 20,80%. 

Pada tahun 2011 terjadi penurunan persentase pertumbuhan aset menjadi 5,16% dan pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 16,39%. 

Persentase pertumbuhan pinjaman beredar (S2) memiliki tujuan ideal <S1. Dari 

perhitungan rasio menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan pinjaman beredar pada tahun 

2010 menghasilkan persentase sebesar 23,11% yang berarti tidak berada pada tujuan ideal. 

Pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 5,07% dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan 

menjadi 5,15% namun pada kedua tahun tersebut rasio pertumbuhan pinjaman beredar berada 

kondisi yang ideal. 

Rasio pertumbuhan simpanan saham (S5) memiliki tujuan ideal >S1. Rasio 

pertumbuhan simpanan saham berada pada kondisi yang ideal. Pada tahun 2010 

menghasilkan presentase sebesar 87,07% yang berarti terjadi kenaikan total simpanan saham 

dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 87,07%. Persentase dua tahun berikutnya terjadi 

penurunan menjadi 39,17% pada tahun 2011 dan 32,78% pada tahun 2013 namun tetap 

berada pada kondisi ideal. Melihat penurunan tersebut maka pengelola harus mampu 

menaikkan kembali persentase pertumbuhan saham agar persentase saham anggota (E7) 

mampu mencapai kondisi ideal. 

Rasio pertumbuhan modal lembaga (S6) memiliki tujuan ideal >S1. Rasio 

pertumbuhan modal lembaga berada pada kondisi yang tidak ideal. Pada tahun 2010 

menghasilkan presentase sebesar 19,94% yang berarti terjadi kenaikan total modal lembaga 

dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 19,94%. Pada tahun 2011 terjadi penurunan 

menjadi 4,47% dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 15,95%. Dengan demikian 

pengelola harus meningkatkan persentase pertumbuhan modal lembaga untuk mampu 

mempertahankan dan menaikkan persentase modal lembaga (E8).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Produk dan layanan di LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama berkembang, yang 

semula berupa pinjaman UED, pinjaman SP, dan simpanan pokok menjadi pinjaman 

UED, pinjaman SP, leasing furniture dan simpanan pokok.  

2. Produktifitas staf dan rasio insentif terhadap staf mengalami peningkatan, dan 

pencapaian tujuan sosial terhadap jangkauan peminjam perempuan dan peminjam 

penduduk miskin mengalami tren peningkatan, serta jangkauan peminjam berdasarkan 

sektor usaha menunjukkan pinjaman sektor perkebunan dan perdagangan adalah 

dominan sesuai dengan mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Titian Resak. 

3. Rasio aset lancer (E2), rasio pinjaman dari luar (E6), rasio modal lembaga (E8), rasio 

non perfoaming loan (A1), rasio aset non-produktif (A2), rasio pendapatan pinjaman 

(R1), rasio pendapatan bersih (R12), rasio pertumbuhan aset (S1), rasio pertumbuhan 
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pinjaman beredar (S2) dan rasio pertumbuhan simpanan saham (S5) yang disebabkan 

pinjaman dari luar kecil, modal lembaga baik, tunggakan pinjaman rendah, aset non-

produktif yang kecil dan pendapatan baik. Sementara itu, rasio dana cadangan resiko 

terhadap kelalaian pinjaman >12 bulan (P1), rasio dana cadangan resiko terhadap 

kelalaian pinjaman 1-12 bulan (P2), rasio pinjaman beredar (E1), rasio simpanan saham 

(E7), rasio biaya operasional (R9), rasio aset lancar yang tidak menghasilkan (L3) dan 

rasio pertumbuhan modal lembaga (S8) tidak ideal yang disebabkan tidak adanya dana 

cadangan untuk mengatasi kelalaian pinjaman, pinjaman beredar yang terlalu tinggi, 

simpanan saham yang kecil, biaya operasional yang tinggi dan aset lancar yang tidak 

menghasilkan tinggi. 

Saran 

1. Pada kinerja sosial pengelola LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama disarankan untuk 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) memberikan pinjaman dan pembinaan kepada 

masyarakat miskin untuk dapat mengembangkan usaha pada sektor yang produktif, 2) 

menstimulasi masyarakat untuk melakukan tabungan atau simpanan sukarela dan 3) 

meningkatkan kemampuan pengelola untuk mengelola tabungan masyarakat.  

2. Pada kinerja keuangan untuk memenuhi standar dalam analisis PEARLS maka pengelola 

LKM UED-SP BUMDes Karya Bersama harus melakukan beberapa langkah sebagai 

berikut: 1) menurunkan jumlah pinjaman beredar agar tingkat likuiditas baik, 2) 

mengalokasikan uang yang tertahan pada kas ke bank agar memperoleh keuntungan, 3) 

meningkatkan modal yang berasal dari tabungan atau simpanan anggota, 4) menekan 

biaya operasional agar keuntungan menjadi maksimal. 
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