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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri perbankan di Indonesia sangat penting peranannya dalam 

pembangunan perekonomian. Terutama sekali dalam menyediakan dana 

bagi dunia usaha. Selain itu perbankan dibutuhkan karena mempunyai 

fungsi yang sangat mendukung bagi pertumbuhan perekonomian. Jasa 

keuangan yang dilakukan oleh bank disamping menyalurkan dana atau 

memberikan pinjaman (credit) juga melakukan usaha menghimpun dana 

dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya 

dalam berupa memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan 

memperlancar kegiatan dalam memberikan pinjaman dengan kegiatan 

dalam menghimpun dana. 

Badan kredit kecamatan (BKK) merupakan salah satu badan kredit 

yang disponsori oleh pemerintah yang beroperasi didaerah-daerah pedesaan. 

Pembentukan badan kredit tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk 

pengembangan usaha perbankan di daerah pedesaan, melainkan lebih 

diarahkan untuk membantu usaha pembanguna desa yang bertujuan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mewujudkan tujuan tersebut, 

BKK mempunyai 4 fungsi pokok sebagai berikut: 
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1. Mendekatkan permodalan dengan system perkreditan yang mudah, 
murah dan mengarah pada masyarakat, Terutama yang tinggal 

dipedesaan. 

2. Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada peningkatan 

produksi. 

3. Melindungi masyarakat dari pengaruh peminjaman kredit yang 

merugikan seperti rentenir, ijon dan sebagainya. 

4. Membimbing masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami asas-

asas ekonomi dan permodalan. 

Masalah kekurangan modal dari penduduk pedesaan, 
khususnya dari pedagang kecil serta berbagai kasus masyarakat desa 
sebagai akibat terbatasnya sumber tempat meminjam, mendapat 
perhatian besar dari pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan dengan 
didirikannya badan kredit kecamatan (BKK). Melalui lembaga 
perkreditan ini, bagi para pedagang kecil pada khususnya merupakan 
salah satu alternative terbaik yang dapat dipilih. Dimana pada 
pokoknya BKK ini mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat 
pedesaan pada umumnya dan bagi para pedagang kecil pada 
khususnya melalui bantuan modal yang diberikan. Dengan adanya 
bantuan modal dari BKK, Selain modal sendiri dari pedagang kecil 
(Mubyarto dan Hamid,1986: 108). 

 
Mencermati keadaan tersebut sudah selayaknya apabila perhatian kita 

saat ini lebih tertuju kepada industri kecil yang sudah sekian lama 

terlupakan. Industri kecil merupakan bagian terbesar dalam industri di 

Indonesia sedang menghadapi problematika baik internal maupun eksternal. 

Problematika tersebut harus dipecahkan agar industri kecil mampu menjadi 

penopang perekonomian nasional. 

Problematika internal industri kecil di antaranya adalah rendahnya 

penguasaan IPTEK, Rendahnya kualitas SDM, Lemahnya permodalan, 



Rendahnya penguasaan pasar serta tradisi sosial dan cara hidup yang 

kadang-kadang mengalahkan disiplin kerja perusahaan. sedangkan 

problematika eksternal yang dihadapai industri kecil dan menengah 

diantaranya adalah strategi dan kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi 

konglomerasi, Persaingan dan industralisasi skala besar/internasional, 

Situasi ekonomi yang bertumpu pada IPTEK (Kuncoro,1997: 311). 

BKK merupakan salah satu sumber modal bagi usaha kecil yang 

diharapkan mampu mengatasi masalah kekurangan modal. Pembentukan 

lembaga kredit formal ini berperan besar dalam pengembangan usaha kecil. 

Persyaratan yang mudah, prosedur yang sederhana, Pencairan dana yang 

cepat dan lokasi yang dekat dapat mengatasi permasalahan tambahan modal 

usaha kecil. Untuk itu, Semua potensi dan sumber daya yang dimiliki BKK 

harus senantiasa dimanfaatkan secara optimal, Termasuk melakukan 

perencanaan-perencanaan dimasa mendatang. 

Pelaksanaan keputusan dalam hal pendanaan, Invstasi dan kebijakan 

lainnya senantiasa di evaluasi setiap akhir periode tertentu seperti akhir 

semester dan akhir tahun. Berdasarkan evaluasi ini, Dapat diketahui sejauh 

mana kegiatan tersebut telah berjalan scara efektif dan efisien dalam 

meningkatkan keuntungan BKK. Salah satu indikator yang digunakan untuk 

menilai kebehasilan atau kegagalan BKK dalam mencapai tujuan tersebut 

adalah laporan kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai. 

 Menurut Munawir (2001: 31) dalam menganalisa dan menilai posisi 

keuangan,  



Potensi atau kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama 
untuk diperhatikan oleh penganalisaan adalah likuiditas, Solvabilitas, 
Rentabilitas dan Profitabilitas “berdasarkan informasi-informasi 
tersebut, Dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki maupun 
dipertahankan, serta hal-hal yang perlu dilakukan dimasa mendatang, 
sehingga kinerja perusahaan akan menjadi lebih sehat dan dapat 
meraih keuntungan yang lebih tinggi. 

 
Penilaian atau analisa kinerja keuangan suatu BKK sangat penting 

bagi jenis usaha yang bertujuan untuk mencapai laba.demikian pula halnya 

pada BKK Juwiring. lokasi kecamatan juwiring yang cukup terpencil dari 

pusat kota Kab. Klaten, Ditambah daerah tersebut sebagian besar 

masyarakatnya adalah golongan ekonomi lemah (petani, buruh, pengrajin, 

pedagang kecil dan lain-lain). Tingkat hidup mereka pada umumnya relative 

rendah sehingga ruang gerak mereka dibatasi modal dalam kegiatan 

usahanya apabila hanya dipenuhi oleh modal sendiri. Keadaan tersebut 

memacu BKK Juwiring untuk dapat memberikan kontribusi aktif bagi 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang penyediaan 

modal bagi masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, suatu analisa terhadap laporan keuangan 

sangat penting guna mengukur tingkat kinerja keuangan yang telah dicapai 

oleh BKK Juwiring. Oleh karena itu dalam rangka penyusunan skripsi ini. 

judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Analisa Laporan 

Keuangan Untuk mengukur kinerja keuangan BKK Juwiring kab 

Klaten” 

 

 



B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

perumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

Apakah faktor Likuiditas, Permodalan, dan Rentabilitas BKK Juwiring 

klaten pada tahun 2005, 2006, 2007 berada dalam kondisi sehat berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia No.30/3/UPPB tahun 1997? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Untuk Menganalisis tingkat kesehatan likuiditas, permodalan, dan 

Rentabilitas kinerja keuangan BKK Juwiring Kab. Klaten berdasarkan Surat 

edaran Bank Indonesia No.30/3/UPPB tahun 1997. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Dengan penilitian ini maka manfaat yang dapat di ambil adalah: 

1.  Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pihak 

manajemen BKK Juwiring Kab. Klaten mengenai kinerja keuangan 

mereka, apakah sudah sehat apabila dilihat dari rasio-rasionya. 

2.  Sebagai bahan yang mampu memperkaya ilmu, wawasan dan 

pengalaman dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat di gunakan 

sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi pihak BKK Juwiring diharapkan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang 



berhubungan dengan upaya peningkatan kinerja BKK Juwiring Kab. 

Klaten 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

               Dalam bab ini di uraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian,  

manfaat  penelitian dan sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini di uraikan tentang pengertian laporan keuangan 

unsur-unsur laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, keterangan 

dan hipotesis. 

BAB III METODE  PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang desain penelitian,ruang lingkup 

penelitian, jenis data yang diperlukan, sumber data, metode 

pengumpulan data, tehnik analisa data dan metode analisa data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum BKK 

Juwiring, Analisis data dengan menggunakan alat analisis yang 

meliputi Likuiditas, Rasio Modal dan Rentabilitas. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari 

analisa data dari pembahasan masalah serta saran-saran kepada 



BKK yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menjaga tingkat kesehatan Bank. 

 


