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     BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kemiskinan sudah bukan kondisi yang asing lagi bagi negara berkembang 

seperti Indonesia. Masih banyak sekali rakyatnya yang hidup di bawah garis 

kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. 

(Faturachman&Marcelinus Molo, 26 Sepetember 2014). Kondisi memprihatinkan 

ini membuat pemerintah mengadakan program baru yang  dapat membantu 

masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa bekerja dan 

mengasah kemampuan mereka sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari-hari.  

Berikut ini adalah tabel data kemiskinan dari Kabupaten Maluku Tengah 

Kecamatan Leihitu Barat Provinsi Maluku 

     Tabel 1.1 

Data Kemiskinan Provinsi Maluku Kab. Maluku Tengah Kec. Leihitu Barat 

Provinsi/

Kab/Kec 

Jumlah 

(orang) 

           

             
 
           

            
 
           

             
 
             

             
 

Maluku 21.860 1.814 1.868 3.964 5.744 3.012 5.458 8.790 13.070 

Kab. 

Maluku 

Tengah 

3.304 334 270 531 710 517 942 1.382 1.922 

Kec. 

Leihitu 

Barat 

100 15 4 11 19 12 39 38 62 

Sumber : BPS Maluku Tengah tahun 2010 
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Data kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Maluku Tengah 

menyatakan bahwa kondisi kemiskinan di Maluku Tengah khususnya Kecamatan 

Leihitu Barat sangat besar dilihat dari jumlah orang yang dapat dikatakan bahwa 

masih sangat minim. Oleh karena itu dengan adanya Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dapat membantu memberikan solusi 

yang baik agar masyarakat dapat bekerja dan mampu melawan kemiskinan agar tidak 

selamanya hidup dalam kemiskinan.  

Belajar dari berbagai kekurangan dan mengatasi kendala dan kelemahan pada 

program pengentasan yang sebelumnya, saat ini Indonesia memiliki Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagai 

program pembangunan berbasis masyarakat. Terdapat  upaya pemberdayaan 

masyarakat sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat terutama keluarga miskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan memiliki konsep melibatkan masyarakat dalam 

pembangunan dan peningkatan perekonomian mulai dari perencanaan,pelaksanaan 

sampai pada pemantauan dan evaluasi. PNPM dimaksudkan untuk menanggulangi 

kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, 

peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan umum, dan 

peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat.  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 

terbilang baru, dimana program ini baru dimulai sejak tahun 2007. Terdapat dua 

kegiatan pada PNPM yaitu kegiatan fisik yang meliputi, pendidikan, kesehatan, 

sarana dan prasarana dan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP). Konsep PNPM-

MP sebagai program pemberdayaan masyarakat cukup bagus, apalagi berbagai 

kekurangan-kekurangan dan kegagalan yang terjadi pada program pemberdayaan 

yang sebelumnya telah di evaluasi dan menghasilkan PNPM-MP sebagai solusi. 

Melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP) ada harapan untuk mampu mengurangi jumlah penduduk 

miskin. Untuk mencapai itu semua, masih dibutuhkan peran dari para pemimpin yang 
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sangat diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mempercepat proses 

pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam 

pelaksanaan PNPM-MP tersebut.  

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat 

dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipasif. Pembangunan partisipasif 

merupakan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas 

program pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat sendiri serta 

melibatkan masyarakat secara aktif. Pembangunan yang dilaksanakan dengan 

menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan 

salah satu program dengan prinsip pembangunan partisipasif yang bertujuan 

mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui peningkatan akses masyarakat 

miskin terhadap perumahan dan pemukiman yang berkualitas di perdesaan, memiliki 

wadah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan, serta mampu mempengaruhi 

keputusan kebijakan publik dalam bidang infrastruktur. Berdasarkan pada website 

resmi PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan 

masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target 

sasarannya adalah masyarakat perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh 

anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara 

partisipasif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam 

penggunaan dana dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, 

sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.  

Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan neraca dan laporan 

keuangan laba rugi. Laporan keuangan neraca (balance sheet) untuk mengukur stok 

aktiva (assets) dan kewajiban (liabilities) perusahan pada saat tertentu. Laporan 

keuangan laba rugi (income statement) perusahan yang mengukur arus pendapatan 

(revenues) dan beban (expenses) selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

Rasio yang digunakan untuk menjadi ukuran dalam mengukur kinerja keuangan 

PNPM Mandiri Perdesaan adalah rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio 
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likuiditas membahas tentang bagaimana kemampuan perusahan membayar hutang 

jangka pendeknya. Pengukuran rasio likuiditas dengan menggunakan current ratio 

dan cash ratio agar mengetahui apakah hutang lancar dan kas perusahan dalam 

keadaan stabil atau tidak jika ditinjau dari fenomena yang digunakan dalam 

menganalisis laporan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. Rasio profitabilitas 

membahas tentang bagaimana kinerja perusahan menjalankan kegiatan dengan 

menggunakan aset dan equity  untuk mendapatkan yang laba besar setiap tahun. 

Pengukuran rasio profitabilitas dengan menggunakan Return On Assets dan Return 

On Equity agar mengetahui kinerja perusahan apakah perusahan mampu 

menggunakan aset dan equity untuk mendapatkan laba yang besar. Menurut Ibu 

Ivana Natalina 2015 Berdasarkan fenomena atau masalah yang terjadi pada PNPM 

Mandiri Perdesaan dimana perusahan mengalami penurunan laba pada tahun 2014 

karena terdapat banyaknya piutang diluar yang tidak tertagih.  

Di setiap perusahaan pasti mengalami kendala-kendala yang terkait dengan 

keuangan, begitu juga pada PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu program PNPM 

yang saat ini dijalankan adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang mana kegiatan 

ini di khususkan bagi para ibu-ibu atau anggota-anggota kelompok yang ingin 

membuka usaha namun tidak mempunyai dana untuk menjalankan hal tersebut maka 

bisa mengajukan proposal peminjaman dana pada PNPM, karena 100% dana yang di 

terima dari pemerintah untuk melaksanakan program tersebut, sebanyak 25% dana 

dikhususkan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) dan sisa dana lainnya digunakan 

untuk kegiatan fisik. Namun pada tahun 2014 dana yang diterima dari pemerintah 

tidak di pakai untuk SPP sebagaimana yang seharusnya telah ditetapkan karena 

adanya tunggakan-tunggakan SPP dari kelompok-kelompok yang tidak 

mengembalikan dana. Besar dana yang tidak dikembalikan kurang lebih 

Rp.300.000.000.,00 sampai Rp.400.000.000.,00. Penyebab dari masalah tersebut 

adalah masyarakat setempat masih mempunyai pola pikir bahwa uang yang 

digunakan adalah uang dari pemerintah sehingga apabila tidak dikembalikan pun 

tidak menjadi masalah, dan ada juga yang digunakan untuk hal yang tidak penting 
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seperti untuk kepentingan pribadi. Maka dari uraian yang dijadikan sebagai latar 

belakang, penulis memilih judul “Analisis Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio 

Likuiditas dan Profitabilitas pada Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Leihitu 

Barat Provinsi Maluku Periode 2013-2014”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka dapat di 

identifikasikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana proses pelaporan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten 

Maluku Tengah, Kec. Leihitu Barat Provinsi Maluku pada periode 2013-2014 ? 

2. Bagaimana perkembangan likuiditas dan profitabilitas PNPM Mandiri Perdesaan 

Kabupaten Maluku Tengah, Kec. Leihitu Barat Provinsi Maluku pada periode 

2013-2014 ? 

3. Bagaimana kinerja keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Maluku 

Tengah, Kec. Leihitu Barat Provinsi Maluku berdasarkan rasio likuiditas dan 

profitabilitas pada periode  2013-2014 ? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui proses pelaporan keuangan pada PNPM Mandiri Perdesaan 

Kabupaten Maluku Tengah, Kec. Leihitu Barat Provinsi Maluku pada periode 

2013-2014 

2. Mengetahui perkembangan likuiditas dan profitabilitas PNPM Mandiri Perdesaan 

Kabupaten Maluku Tengah, Kec. Leihitu Barat Provinsi Maluku pada periode 

2013-2014 

3. Mengetahui kinerja keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Maluku 

Tengah, Kec. Leihitu Barat Provinsi Maluku berdasarkan rasio likuiditas dan 

profitabilitas  pada periode 2013-2014 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.   Bagi Penulis  

Merupakan suatu penerapan teori yang penulis dapatkan selama menempuh 

pendidikan di masah perkuliahan untuk menganalisa kinerja keuangan  pada 

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Maluku Tengah, Kec. Leihitu Barat 

Provinsi Maluku dan untuk memenuhi dan dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian Diploma III Program Studi Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

2. Bagi Akademisi 

Merupakan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kinerja keuangan 

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Maluku Tengah, Kec. Leihitu Barat 

Provinsi Maluku dilihat dari sudut pandang rasio likuiditas dan profitabilitas. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bisa memberikan informasi mengenai gambaran hasil yang telah 

didapat oleh perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan 

untuk menentukan langkah perusahaan selanjutnya dimasa yang akan datang. 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Harapan penulis hasil tugas akhir ini bisa dijadikan sebagai acuan dan panutan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.  

5. Bagi Pihak Lainnya 

Memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan tersebut kepada 

pihak lain sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

 

1.5 Metodologi Penelitian  

Metodologi Penelitian merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau 

metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi 

untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Zulganef 
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(2010:11) yang di maksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-

milah, atau mencari faktor-faktor atau variable tertentu.  

Untuk memperoleh data dalam penelitian Laporan Tugas Akhir ini, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) Merupakan penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan data aktual yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang telah 

didefinisikan sebelumnya dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial : individu, kelompok 

atau lembaga masyarakat.  

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan pada informan yang berkaitan langsung dengan penelitian. 

3. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan sumber informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, dan sumber-

sumber tertulis yang berkaitan dengan judul yang diambil. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah, Kec. 

Leihitu Barat Provinsi Maluku. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 

Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015. 


