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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Perusahaan atau bentuk kegiatan usaha apapun mempunyai tujuan 

yang sama yaitu mencari keuntungan atau laba. Usaha menjaga 

keberlangsungan perusahaan serta mempertahankan eksistensi perusahaan 

dengan kuat, perusahaan dapat mempertahankannya baik dalam usaha 

menghadapi persaingan maupun dengan memperluas usahanya sehingga 

dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar. Perusahaaan dapat 

mempertahankan eksistensinya perlu melakukan pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien. 

Kinerja dalam perusahaan pada dasarnya merupakan kondisi atau 

cermin yang nyata yang ada di sebuah perusahaan. Kinerja yang bagus 

membuktikan bahwa perusahaan mampu dalam mengolah dan menjalankan 

perusahaannya dengan baik dan dalam mengukur kinerja perusahaan tentunya 

bukan merupakan hal yang mudah. Berbagai aspek harus dipertimbangkan 

dalam penilaian kinerja ini.  

Industri kecantikan saat ini tidak pernah ada batasan dalam 

menciptakan, dan merilis produk-produk baru guna memenuhi kebutuhan 

kaum perempuan. Perempuan selalu ingin tampil cantik dalam berbagai 

keadaan dan selalu ingin menjadi pusat perhatian bagi sekelilingnya sehingga 
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hal inilah yang menjadi alasan mengapa perempuan gemar mempercantik diri  

dengan menggunakan berbagai macam kosmetik dan perawatan kecantikan.  

Kondisi ekonomi pasar Indonesia terhadap industri kosmetik di dunia 

saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tingkat produksi 

kosmetik dan produk perawatan kecantikan secara nasional relatif stabil 

sehingga semakin banyaknya perusahaan yang mulai merambat didunia 

kosmetik maka persaingan usaha di dunia kosmetik saat ini semakin ketat dan 

dengan adanya kondisi minat perempuan saat ini, banyak produsen 

kecantikan bersaing dalam menciptakan produk-produk kecantikan yang 

aman bagi konsumen.(kompas.com). 

Indonesia merupakan Negara dengan potensi pertumbuhan di bidang 

kecantikan cukup besar. Menurut data dari riset pemasaran EuroMonitor 

International, tingkat pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia rata-rata 

12%. Tahun 2012 pertumbuhan penjualan kosmetik di Indonesia mencapai 

14% yaitu sebesar Rp 9,76 triliun. Tahun 2013 ini pertumbuhan penjualan 

kosmetik di Indonesia mencapai 15% menjadi Rp 11,22 triliun dan dari sisi 

ekspor, industri kosmetik tumbuh sebesar 20% menjadi US$ 406 juta dan 

tahun 2014 pertumbuhan penjualannya diprediksi mencapai 20%. 

(kompas.com). 

Perusahaan kosmetik yang cukup besar di Indonesia adalah PT 

Martina Berto Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang kosmetik dan 

perawatan kecantikan yang sudah beroperasi cukup lama di Indonesia. 

Banyak produk-produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan dan produk-
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produk tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sehingga 

permintaan konsumen akan produk-produk perusahaan semakin meningkat, 

sehingga hal ini yang membuat perusahaan selalu berinovasi dalam 

mengembangkan produknya agar selalu menjadi produk kebanggaan 

masyarakat Indonesia. 

Secara umum kondisi keuangan perusahaan mempunyai tingkat 

penjualan yang terus mengalami peningkatan, laba bersih perusahaan dari  

tahun ke tahun pun juga mengalami peningkatan karena banyaknya 

permintaan dari konsumen akan produk dari perusahaan yang akan 

berdampak pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Berdasarkan 

pernyataan di atas, hal ini dapat dilihat pada tabel  1.1 yang menggambarkan 

data penjualan dan laba bersih yang diperoleh oleh PT Martina Berto Tbk 

pada tahun 2010-2012.  

Tabel 1.1 Data Penjualan dan Laba Bersih PT Martina Berto Tbk  

Periode 2010-2012 (dalam jutaan rupiah) 

   No Tahun Penjualan (Rp) Laba bersih (Rp) 

1 2010 566.186 36.764 

2 2011 648.375 42.662 

3 2012 717.788 46.349 

       Sumber: PT Martina Berto Tbk, 2012 

  

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kondisi keuangan 

perusahaan secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 

mengalami peningkatan yang baik. Tahun 2010 penjualan mengalami 

pertumbuhan sebesar 14, 97% mencapai Rp 566.186 juta dengan laba bersih 
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Rp 36.764 juta dan pada tahun 2011 penjualan mengalami pertumbuhan 

sebesar 14,52% mencapai Rp 648.375 juta dengan laba bersih sebesar Rp 

42.659 juta. Tahun 2012 penjualan mengalami pertumbuhan sebesar 10,71% 

mencapai Rp 717.788 juta dengan laba bersih sebesar Rp 45.523 juta. 

Tujuan dan harapan perusahaan saat ini lebih memfokuskan pada 

pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang serta menyelesaikan 

program investasi fasilitas produksi dalam masa mendatang untuk 

mempertahankan daya saing yang semakin berat. Harapan perusahaan adalah 

semakin kuatnya daya saing perseroan saat ini, perusahaan senantiasa berupaya 

memberikan nilai tambah bagi konsumen untuk mendukung penerapan 

manajemen yang  profesional dan bertanggung jawab, sehingga tercapainya 

kemajuan yang berarti di dunia bisnis kususnya sektor kosmetik di Indonesia. 

Peningkatan kinerja perusahaan harus dilakukan agar perusahaan 

dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Ukuran yang 

dipakai untuk melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan sangat 

beragam dari yang tradisional (dupont) hingga yang canggih, dan terkadang 

berbeda. Ukuran yang lazim dipakai dalam penilaian kinerja keuangan 

perusahaan selama ini pada umunya adalah rasio keuangan. Rasio keuangan 

mempunyai kelemahan diantaranya hanya menilai dari aspek keuangannya 

saja, karena dianggap hanya mengejar tujuan kemampuan jangka pendek 

semata. 

Kelemahan sistem pengukuran yang ada selama ini memunculkan 

konsep baru terhadap penilaian perusahaan yang lebih komprehensif dengan 
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mempertimbangkan keuangan dan non keuangan antara lain analisis rasio 

dengan menggunakan metode radar. Analisis radar memberikan wawasan 

jangka menengah dan jangka panjang. Analisis radar membutuhkan informasi 

tambahan selain yang terdapat pada laporan keuangan, berupa: jumlah 

karyawan, jumlah tenaga kerja langsung, jumlah gaji, gaji dasar, gaji tertinggi 

dan terendah serta sistem insentif. 

Alasan peneliti melakukan penelitian pada PT Martina Berto Tbk 

adalah karena selama ini PT Martina Berto yang tercatat di BEI selalu 

menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

PT Martina Berto belum pernah menggunakan metode Radar sebagai alat 

analisis untuk mengukur kinerja keuangannya yang tercatat di BEI, sehingga 

disini peneliti menggunakan metode Radar sebagai alat anat untuk mengukur 

kinerja keuangann perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijabarkan diatas, maka penulis tertarik dengan mengambil judul 

“Pengukuran Kinerja Keuangan Pada PT Martina Berto Tbk”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukanan sebelumnya, 

maka perumusannya adalah “Bagaimana kinerja keuangan PT Martina Berto Tbk 

dinilai dari metode radar?” 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian agar permasalahan yang akan diteliti tidak meluas, 

maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan pada masalah-masalah yang 
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berkaitan dengan kinerja keuangan tahunan, yaitu pada laporan keuangan 

perusahaan dari tahun 2010-2012 yang diukur dengan metode radar. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Martina 

Berto Tbk. 

2. Manfaat  Penelitian 

a. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan pada 

masa lalu, kini, maupun masa yang akan datang yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan. 

b. Bagi Investor  

Sebagai sumber informasi tentang kondisi kemampuan keuangan 

dan non keuangan perusahaan dalam memberi pengembalian dari 

sejumlah investasi, dan sebagai bahan referensi dalam mengambil 

keputusan dan kebijakan investasi pada perusahaan baik jangka 

menengah maupun jangka panjang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dan menambah wawasan dan pengetahuan, atau dapat dilakukan untuk 

penelitian lebih lanjut berkenaan dengan pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan. 


