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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rapuhnya fundamental perekonomian nasional menuntut penanganan  

yang serius karena tantangan yang dihadapi bangsa kedepan semakin berat. 

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun silam hendaknya menjadikan 

evaluasi pada perekonomian Indonesia bahwa pembangunan ekonomi 

seharusnya berbasis pada kekuatan sendiri dan tidak bertumpu pada utang dan 

impor, pendekatan pembangunan yang sentralistik hanya menghasilkan 

struktur ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang 

sangat rapuh. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah agar permasalahan 

krisis ekonomi tidak terjadi lagi adalah dengan mengembangkan usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) yang nyata-nyata mampu bertahan saat 

perekonomian Indonesia dilanda krisis. Selain itu bahwa UMKM memberi 

andil cukup besar dalam menggerakkan denyut nadi kehidupan masyarakat. 

Pengembangan UMKM tidak bisa lepas dari peran LKM (Lembaga 

Keuangan Mikro), karena LKM merupakan pihak yang selama ini mampu 

memberikan dukungan kepada UMKM. Kenyataan di lapangan membuktikan 

bahwa layanan pembiayaan dengan menggunakan pendekatan perbankan 

konvensional sulit dilakukan dan tidak menjangkau UMKM dikarenakan 
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adanya faktor yang membatasi hubungan antara UMKM dengan perbankan 

konvensional, yaitu masalah agunan, formalitas dan keluwesan.  

Ribuan lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah yang tersebar 

di Indonesia masih belum memberikan sinyal positif, termasuk Baitul Maal 

wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah. 

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai keberpihakan pada 

masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul 

dan dihadapi dalam perkembangan BMT baik yang bersifat intern maupun 

ekstern BMT (Mafruhah,2002).  

Salah satu kendala yang bersifat intern adalah likuiditas BMT. Dengan 

modal yang terbatas dan sebagian besar ditanamkan pada pembiayaan maka 

likuiditas BMT menjadi sangat rentan jangan sampai terjebak pada tingkat 

bunga yang ditawarkan perbankan umum dalam menarik nasabah, karena 

selain menyimpang dari prinsip syariah juga akan merugikan BMT manakala 

pendapatan dari bagi hasil jauh dari yang diharapkan. 

Sedangkan salah satu kendala yang bersifat ekstern adalah masih adanya 

anggapan sebagian masyarakat bahwa sebenarnya sistem bagi hasil tidak ada 

bedanya dengan sistem bunga konvensional sehingga belum bisa diterima di 

masyarakat. Selain itu ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan 

kewajiban-kewajiban kaitannya dengan pembiayaan dan banyaknya 

pembiayaan yang bermasalah merupakan hambatan yang dialami BMT. 

Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga 

keuangan mikro yang berdasarkan syariah, pada realitanya tidak berjalan 
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sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam pertumbuhannya, kerap BMT 

mengalami ‘pasang surut’ permasalahan dan kegiatan usahanya. BMT sebagai 

lembaga keuangan mikro, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah 

dalam hal ini harus menyiapkan dirinya agar mampu bertahan dan 

berkembang di tengah masyarakat dan di tengah persaingan lembaga 

keuangan lainnya. Untuk itu efisiensi pengelolaan menjadi hal yang 

diperlukan demi keberlangsungan usaha BMT dimasa mendatang. 

Agar BMT dapat tumbuh dan berkembang, tentunya harus mempunyai 

kinerja keuangan yang baik. Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat dilihat dalam laporan keuangan yang disajikan dan dianalisis dengan 

menggunakan analisis rasio. Rasio-rasio keuangan memberikan informasi 

yang sederhana mengenai hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya 

sehingga mempermudah dan mempercepat dalam menilai kesehatan dan 

kinerja perusahaan. 

 Informasi yang dihasilkan kinerja keuangan dapat digunakan oleh 

pihak-pihak yang terkait seperti pengelola sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan manajerial dan nasabah dalam mempertimbangkan 

penempatan dana yang dimilikinya ke BMT.  

Dengan berdasarkan pada laporan kinerja laporan neraca dan laporan 

rugi laba BMT, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN KSPS-BAITUL MAAL WAT 

TAMWIL (BMT) DINAR BAROKAH JUMAPOLO KARANGANYAR 

TAHUN 2007 – 2008” 
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B. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah bagaimanakah tingkat kesehatan kinerja keuangan pada 

KSPS-BMT Dinar Barokah Jumapolo Karanganyar pada tahun 2007-2008? 

   

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat 

kesehatan kinerja keuangan pada KSPS-BMT Dinar Barokah Jumapolo 

Karanganyar selama tahun 2007 – 2008. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan data yang telah diperoleh penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat antara lain: 

1. Bagi masyarakat  

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

memilih BMT yang dapat mereka percaya untuk menyimpan uangnya dan 

mampu melakukan jasa keuangan lainnya. 

2. Bagi BMT 

 Hasil dari analisis kinerja keuangan ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan manajemen operasional 

BMT agar lebih efektif dan efisien. 
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3. Bagi peneliti 

Kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah 

ke dalam bentuk praktek. 

  

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka penulisan ini 

dirancang dalam sistematika berikut :   

BAB I  PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis membahas 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini akan membahas 

mengenai pengertian laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, tujuan 

laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, 

analisis laporan keuangan, pengertian kesehatan BMT, penilaian tingkat 

kesehatan BMT. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini akan di fokuskan mengenai 

jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini akan 

membahas tentang analisis data, deskripsi data, hasil analisis dan 

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP. Dalam bab ini merupakan hasil akhir yang terdiri 

dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran. 


