
 

 
 

ABSTRAK 

Mufti Sayyid Aman Danni: Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja 

Manajemen Pada BMT El- Mu’awanah 245 Cibugel Sumedang 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. 

Laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. 

Pencatatan laporan keuangan berdasarkan transaksi- transaksi yang dilakukan 

selama periode tertentu. Setiap transaksi harus dicatat dengan benar, karena telah 

diperintahkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 282. Untuk mengetahui kinerja 

manajemen BMT El-Mu’awanah 245 Cibugel Sumedang dapat menggunakan 

analisis rasio keuangan diantaranya rasio profitabilitas. Rasio profitabiltas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

nilai profitabilitas BMT El-Mu’awanah 245 dan sejauh mana manfaat pengukuran 

rasio profitabilitas dalam menilai kinerja manajemen BMT El-Mu’awanah 245 

Cibugel Sumedang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif 

ini dimaksudkan untuk mendeskriptifkan dan menafsirkan data- data yang ada 

terkait dengan analisis rasio profitabilitas pada BMT El-Mu’awanah 245 Cibugel 

Sumedang. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer yaitu 

sumber data yang diperoleh dari pengelola BMT El-Mu’awanah 245, berupa 

kondisi objektif, dokumen- dokumen laporan keuangan serta produk- produk pada 

BMT El-Mu’awanah 245, serta sumber data sekunder yaitu data yang berasal dari 

buku- buku bacaan, materi perkuliahan serta dokumen- dokumen tentang struktur 

organisasi, visi, misi dan tujuan BMT El-Mu’awanah 245 Cibugel Sumedang. 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan keuangan, 

terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. Alat analisis data rasio 

profitabiltas yang digunakan penulis, yakni: Return On total Asset (ROA) dan 

Return On total Equity (ROE). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BMT El-Mu’awanah 245 telah 

berjalan baik dilihat dari perhitungan alat analisis rasio tersebut. Tingkat 

profitabilitas dapat dikendalikan dengan baik walapun menurut SOP PINBUK 

dapat dikatakan kurang sehat namun melihat dari setiap tahun nya yang sudah 

mulai mengalami progress yang baik sehingga untuk beberapa tahun ke depan 

bisa mencapai nilai yang ditentukan oleh PINBUK dan mungkin akan 

melebihinya. 


