
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BMT 

DI YOGYAKARTA 

(Studi Kasus pada BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram  

Tahun 2011-2015) 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Strata Satu 

pada Prodi Muamalat Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

Oleh: 

 

Eny Widiaty 

20130730147 

 

 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

PROGRAM STUDI MUAMALAT 

KONSENTRASI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2016 
 



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Eny Widiaty, menyatakan bahwa 

skripsi dengan judul: Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BMT di 

Yogyakarta (Studi Kasus pada BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram Tahun 

2011-2015), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian 

tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru dalam 

bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat 

atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya 

sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, 

atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis 

aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 

di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi 

yang saya ajukan sebagai hasil tuisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa 

saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah 

hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh 

universitas batal saya terima. 

 

      Yogyakarta,16 Desember 2016 

      Yang membuat pernyataan, 

 

 

        

       Eny Widiaty 

20130730147 

 

 

 



MOTTO  

 

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi  

ilmu pengetahuan” 
(Q.S. al-Mujadalah: 11) 

  

“Tidak akan menyerah sebelum berjuang” 
(Eny Widiaty) 

 

“Dakilah gunung-gunung ilmu itu setinggi mungkin 
sampai helai nafas terakhirmu memaksa untuk berhenti” 

(Marsudi Atmajaya) 
 

“Jangan pernah berhenti bermimpi dan mengejar” 
(Meta Ayuningtyas) 

 

“Bacalah sebanyak bait yang tak mungkin lagi dibendung,  
agar isi kepala membuncah tercecer, pecahnya  

menggenang sungai manfaat” 
(Cahyo Prabowo) 

 
 
 
 

 



PERSEMBAHAN  

 
Ya Allah.. sudah jauh kaki ini melangkah.. 
Menjejar jalan terjal dan berliku, jatuh.. 

Semua berlalu mengikuti takdirmu, merengkuh setiap  
keluh, menyapa setiap lelah.. 

Aku mengembara dalam pengembaraan yang panjang,  
merasakan beratnya sebuah perjuangan.. 

Tapi dalam nama-Mu ku tempakan semuanya.. 
Setiap bait dalam hidupku adalah cara-Mu 

mengajarkanku tentang sebuah makna. Engkau hanya 
ingin agar aku siap. Sebab hidup tak seindah mimpi 

yang kita torehkan.. 
Dan hari ini ku sujudkan wajahku dalam pangkuan-

Mu. Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa 
sampai di penghujung awal perjuanganku.. 

..Segala puji bagi-Mu Ya Allah.. 
 

 
“Sujud syukur ku persembahkan karya sederhana ini 
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