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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kegagalan dan keberhasilan dalam perusahaan adalah hal yang sudah 

biasa. Kegagalan dan keberhasilan tersebut tidak selalu disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan tentang produk atau kegagalan mengamati pasar, 

tetapi juga mungkin karena kondisi keuangan suatu perusahaan yang tidak 

dipahami dengan baik oleh pihak manajemen perusahaan. Kondisi keuangan 

suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan dasar untuk memahami posisi keuangan suatu 

perusahaan, dan menilai kinerja yang telah lampau dan prospek kinerja 

keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan keuangan memiliki 

kemampuan untuk menyajikan secara gamblang kesehatan keuangan suatu 

perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang informatif (Fraser & 

Ormiston, 2004: 1). 

Dalam pengertian lain laporan keuangan merupakan laporan tertulis 

yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan 

perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu 

(Sadeli, 2002: 18), oleh karena itu, laporan keuangan seharusnya 

mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa 

yang akan datang. 
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Analisis laporan keuangan mampu menyajikan indikator-indikator 

yang penting dari kondisi keuangan perusahaan. Indikator-indikator keuangan 

dalam perusahaan yaitu, dengan menggunakan sistem standar rasio yang telah 

ditetapkan. Sedangkan rasio itu sendiri merupakan alat yang dinyatakan dalam 

artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan-hubungan tertentu 

antara faktor yang lain dari suatu laporan keuangan. 

Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi yang mengguncang bagian 

tengah wilayah Indonesia dekat kota sejarah, Yogyakarta. Berpusat di 

Samudra Hindia pada jarak sekitar 33 kilometer di selatan Kabupaten Bantul, 

gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 

52 detik. Gempa ini sangat dahsyat daripada gempa yang terjadi pada lapisan 

yang lebih dalam dengan kekuatan gempa yang sama, maka terjadi 

kehancuran besar. Walaupun jumlah korban memang lebih sedikit daripada 

bencana yang sebanding, kerusakan dan kerugian yang diderita menempatkan 

gempa bumi ini dalam kategori bencana alam yang menimbulkan paling 

banyak kerugian di negara-negara berkembang selama sepuluh tahun terakhir 

ini termasuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Asetnya mengalami 

penurunan drastis dan mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam gempa 

bumi ini jumlah kerusakan dan kerugian yang diakibatkan (mencapai Rp 29,1 

triliun, atau US $ 3,1 milyar) dan aset-aset produktif juga rusak parak 

(mencapai Rp 9 triliun) diperkirakan akan kehilangan pendapatan yang 

signifikan di masa depan. Ini tentunya berdampak sangat serius pada usaha 

kecil dan menengah, karena wilayah tersebut merupakan pusat kerajinan 

tangan skala kecil yang sedang sangat berkembang di Indonesia. Kerusakan 
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pada sektor sosial, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan, diperkirakan 

mencapai Rp 4 triliun. Perkiraan awal mengisyaratkan bahwa produk 

domestik bruto daerah ini bisa jatuh 5% dengan penyusutan ekonomi 18% di 

kabupaten-kabupaten yang paling menderita dampaknya (http://www.aset_ 

gempa_yogya &Jateng.com)  

Perusahaan dapat memperoleh gambaran tentang kondisi keuangan 

yang telah lalu dari laporan keuangannya. Hal ini dimaksudkan dengan adanya 

ikhtisar keuangan maka akan memberikan informasi yang diperlukan untuk 

menilai perkembangan finansial dalam perusahaan. 

Pasca gempa perusahaan sangat memerlukan informasi perkembangan 

finansialnya, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul  

“ANALISA PERKEMBANGAN FINANSIAL SEBELUM DAN SESUDAH 

GEMPA PADA BMT AMANAH DI KARANGDOWO KABUPATEN 

KLATEN (DITINJAU DARI LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN 

RENTABILITAS)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Perkembangan finansial perusahaan itu dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba, yang 

merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan meliputi 

asset, hutang, modal dan hasil usaha. Maka salah satu cara untuk mengetahui 

bagaimana kondisi perkembangan suatu usaha itu adalah dengan 

menggunakan analisis rasio. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang 

memperjelas dalam penelitian ini, yang “Bagaimana perkembangan finansial 

pada BMT Amanah berdasarkan analisis ratio likuiditas, solvabilitas dan 

rentabilitas sebelum dan setelah gempa?” 

 
C. Pembatasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan (neraca dan laporan rugi-

laba) BMT Amanah di Karangdowo Kabupaten Klaten dari tahun 2002-

2006 sebelum dan sesudah gempa. 

2. Analisis perkembangan finansial atau kinerja keuangan yang digunakan 

adalah dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan 

rentabilitas sebelum dan sesudah gempa. 

 
D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui perkembangan keuangan BMT Amanah berdasarkan 

analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas sebelum dan 

sesudah gempa. 

 
E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi BMT Amanah 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan  

bagi pimpinan BMT Amanah untuk menyempurnakan kebijakan yang 
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diambil di masa yang akan datang, terutama dalam kebijakan 

keuangannya. 

2. Bagi pihak manajemen BMT Amanah 

Dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk 

kemajuan BMT Amanah di masa depan. 

3. Bagi pihak lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 

merupakan informasi tambahan (data sekunder) bagi pihak yang 

membutuhkan. 

 

F. Sistematika Penulisan   

Bab  I Pendahuluan 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

  Bab ini menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan, 

perkembangan finansial, fungsi laporan keuangan, tujuan laporan 

keuangan, sifat laporan keuangan, bentuk laporan keuangan dan 

analisis laporan keuangan. 

Bab III Metode Penelitian 

  Bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data 
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Bab IV Pembahasan 

  Bab ini berisi gambaran umum BMT Amanah, hasil pengumpulan 

data, data dan pembahasan. 

Bab V Penutup 

  Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang diperoleh dan saran 

penulis yang diharapkan dapat berguna bagi nasabah, pengelola 

BMT dan pihak lainnya. 

 

 

 


