
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga 

keuangan syariah non bank yang banyak ditemui di masyarakat. BMT dalam 

istilah Indonesia disebut juga Balai Usaha Mandiri Terpadu yang semua 

kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan pada sistem syariah (prinsip-prinsip 

syariah). Perbedaan paling pokok lembaga keuangan konvensional dengan 

lembaga keuangan syariah adalah penetapan sistem bagi hasil sebagai alternatif 

dari sistem bunga. Bunga dalam Islam secara tegas tidak diperbolehkan. 

Karena bunga dianggap sebagai riba dan riba dilarang di dalam Islam. Praktik 

riba dianggap sebagai tambahan dipersyaratkan yang lebih dari modal asal dan 

biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang. Larangan riba salah 

satunya terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 39: 

 

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada 

sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 



(pahalanya)”(Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’an (SK Mentri Agama RI No. 26 

Tahun 1967)). 

Hal ini yang melandasi sebagian besar masyarakat untuk beralih ke 

lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti BMT, karena ingin 

perekonomian yang mereka jalankan sesuai dengan koridor Islam atau sesuai 

dengan apa yang tertuang dalam ajaran Islam.  

BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya mengacu kepada Undang-

undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 

tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Usaha oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh 

KEP.MEN No.91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Untuk 

kegiatan yang dijalankan diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang 

No.25 Tahun 1992, bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan 

menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota 

koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/ atau anggotanya. 

Fungsi koperasi sebagai penyalur dana yang juga menjadi fungsi BMT, 

menjadikan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat 

memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM). BMT diharapkan mampu menjadi penggerak 

perekonomian dengan melakukan pemberdayaan di kalangan UMKM, 

sehingga keberadaan BMT akan berdampak positif terhadap perubahan 

ekonomi keluarga, lebih luas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Karena 

saat ini perekonomian nasional didominasi oleh para pelaku UMKM. Data 

yang ada menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan 



karena menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia dan menyerap 97,22 

persen tenaga kerja (http://m.cnnindonesia.com). 

Pola pembiayaan yang sering diberikan oleh BMT dibedakan menjadi 

tiga, yaitu produk jual beli, produk bagi hasil, dan produk jasa, di mana setiap 

produk pembiayaan terdiri dari beberapa akad yang disesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah pembiayaan. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak 

persebaran lembaga keuangan syariah non bank berupa Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT) adalah Yogyakarta. Menurut catatan yang merujuk pada data 

yang dilansir Kementrian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat 

BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan 

Syariah (UJKS) dan 1.032 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Angka 

tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum berbadan hukum atau 

berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM) (http://www.dpn-apsi.or.id). 

Banyaknya jumlah BMT saat ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dan membantu pemerintah 

dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang belum bisa terselesaikan 

hingga sekarang. BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank 

juga dijadikan sebagai ukuran terhadap kemajuan negara. Semakin besar suatu 

negara, maka semakin besar peranan lembaga keuangan yang ada sebab akan 

semakin banyak problematika ekonomi yang dihadapi. Sehingga, sebagai salah 

satu lembaga keuangan syariah non bank, BMT perlu menjaga kinerjanya agar 

bisa beroperasai secara optimal. Kinerja BMT adalah salah satu faktor yang 

http://m.cnnindonesia.com/
http://www.dpn-apsi.or.id/


harus diperhatikan agar tetap bisa bertahan hidup, sebab merupakan gambaran 

prestasi kerja yang dicapai oleh BMT dalam operasionalnya.  

Sehingga setiap BMT mempunyai strategi sendiri dalam meningkatkan 

kinerja keuangannya agar prestasi usaha yang diperoleh setiap tahunnya 

meningkat dan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi juga 

meningkat. Karena kinerja sebuah lembaga atau perusahaan juga tergantung 

strategi yang diterapkannya. BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram 

misalnya, kedua BMT ini mempunyai strategi berbeda dalam upaya 

peningkatan kinerja usahanya. BMT Forsitama dalam pengelolaan pembiayaan 

sasaran utamanya adalah para ibu rumah tangga karena tujuannya untuk 

melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan agar lebih produktif, 

kemudian melakukan pembinaan usaha terkhusus pada akad mudharabah, dan 

sasaran usaha lainnnya kepada para pedagang pasar di Kecamatan Berbah. 

Berbeda dengan BMT Batik Mataram, strategi usaha BMT Batik Mataram 

tidak menyentuh pedagang pasar akan tetapi lebih kepada warung-warung 

kelontong atau usaha rumahan lainnya. Pada BMT Batik Mataram tidak ada 

pembinaan seperti yang dilakukan BMT Forsitama, nasabah diberikan 

kebebasan mengelola usahanya sendiri. 

Dipilihnya BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram juga karena BMT 

tersebut telah berdiri selama lima tahun dan mempunyai badan hukum sendiri, 

sehingga sudah bisa dijadikan sebagai objek penelitian karena syarat penelitian 

minimal lembaga yang diteliti sudah berdiri selama lima tahun. Alasan lain 



karena BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram telah menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan standar yang diterapkan Perkoperasian.  

Kriteria penilaian kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian 

ini didasarkan pada Pertauran Deputi Bidang Pengawasan Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Sedangkan dalam penelitian 

ini menerapkan rasio-rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur 

perbandingan rasio-rasio keuangan dengan cara membandingkan prestasi satu 

periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya 

kecenderungan selama periode tertentu. Ada empat rasio yang dipilih dalam 

penelitian ini, yaitu Profit Margin, ROA, ROE, dan NPL yang merupakan 

indikator kunci dalam menilai kinerja keuangan lembaga atau perusahaan. 

Berdasarkan kondisi dan fenomena yang sudah dipaparkan di atas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kinerja BMT 

yang diambil dari data laporan keuangan BMT selama lima periode terakhir 

yaitu tahun 2011 samapai tahun 2015. Penulis juga ingin mengetahui 

bagaimana perbandingan kinerja keuangan BMT yang dalam penyaluran 

dananyanya setiap BMT mempunyai strategi masing-masing dalam upaya 

meningkatkan prestasi kerja. Adapun judul penelitian yang akan diangkat 

adalah “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BMT DI 

YOGYAKARTA (Studi Kasus pada BMT Forsitama dan BMT Batik 

Mataram Tahun 2011-2015) 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan bebrapa 

masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio Profit Margin pada 

BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015? 

2. Bagaimana kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio ROA pada BMT 

Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015? 

3. Bagaimana kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio ROE pada BMT 

Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015? 

4. Bagaimana kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio NPL pada BMT 

Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio Profit Margin pada 

BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015. 

2. Mengetahui kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio ROA pada BMT 

Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015. 

3. Mengetahui kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio ROE pada BMT 

Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015. 

4. Mengetahui kinerja keuangan BMT dilihat dari rasio NPL pada BMT 

Forsitama dan BMT Batik Mataram di Yogyakarta tahun 2011-2015. 



D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan 

khususnya bidang ekonomi Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dilakukannya 

penelitian sejenis lebih lanjut dan dapat dijadikan referensi untuk 

pengembangan penelitian lain. 

2. Praktis 

a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi BMT dalam mengambil keputusan 

untuk pemberian pembiayaan. 

b. Dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap 

pemerintah khususnya Disperindagkotan dalam melakukan evaluasi dan 

perbaikan kinerja Koperasi BMT. 

 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Memuat uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari landasan 

teori yang berkaitan dengan topik penelitian (berupa artikel 



ilmiah, hasil penelitian maupun buku), penelitian terdahulu yang 

relevan dan terkait dengan tema skripsi dan kerangka pemikiran 

yang menerangkan secara ringkas variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian, serta kerangka berfikir yang 

merupakan alur dari penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat secara rinci tentang desain penelitian, variabel penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, sampel penelitian, sumber data, dan 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang 

menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini, serta proses penginterpretasian 

data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil 

analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, saran-saran atau rekomendasi.  


