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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan dunia kosmetik dan sejenisnya di Indonesia semakin 

berkembang, ini mempengaruhi sektor kosmetik di Indonesia. Pertumbuhan 

ini didorong oleh banyaknya permintaan dari konsumen yang semakin 

meningkat. Pada saat ini masyarakat Indonesia semakin sadar untuk merawat 

kecantikan dan penampilan menarik dengan produk kosmetik sebagai 

penunjangnya. Semakin banyaknya permintaan masyarakat akan produk 

kosmetik yang berkualitas membuat perusahaan kosmetik banyak melakukan 

inovasi – inovasi untuk menarik konsumennya. 

Berdasarkan riset data Pasar kosmetik di Indonesia pada 2012 

diperkirakan tumbuh di atas 16,9% menjadi Rp 12,2 triliun dari proyeksi 

tahun ini, menurut asosiasi industri. Kenaikan didorong peningkatan 

penggunaan produk kosmetik di dalam negeri seiring naiknya daya beli 

masyarakat. Wiyantono, Ketua Bidang Perdagangan Persatuan Perusahaan 

Kosmetik Indonesia (Perkosmi), mengatakan proyeksi pertumbuhan pasar 

kosmetik di Indonesia pada 2012 dibuat mengacu pada pertumbuhan rata-rata 

pasar kosmetik nasional yang melebihi 15% dalam tiga tahun terakhir. 

(www.ipotnews.com) 

Perusahaan Kosmetik yang tergabung diantaranya adalah PT. Mustika 

Ratu tbk (MRAT), PT. Martina Berto tbk (MBTO), PT. Mandom Indonesia 

tbk (TCID) dan PT. Unilever Indonesia (UNVR). Hal ini menyebabkan 
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tingkat persaingan dalam pasar kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan. 

Dan para pelanggan kosmetik juga menikmati manfaat dari persaingan 

tersebut. (www.sahamok.com) 

Tabel 1. Data Penjualan dan Laba Bersih Perusahaan Kosmetik 
(Dalam Rupiah) 

PT. Mustika Ratu tbk 
Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 369.366.074.883  24.418.796.930  
2011 406.315.784.681 10% 27.867.834.532 14% 
2012 458.197.338.824 13% 30.751.407.882 10% 
2013 283.969.000.362 -38% 10.634.675.801 -65% 

PT. Martina Berto 
Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 566.186.416.236  36.763.913.041  
2011 648.375.230.795 15% 42.659.406.355 16% 
2012 717.788.399.047 11% 45.523.078.819 7% 
2013 486.228.049.368 -32% 29.950.810.152 -34% 

PT. Mandom Indonesia 
Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 1.466.938.711.851  131.445.098.783  
2011 1.654.617.098.358 13% 140.038.819.641 7% 
2012 1.851.152.825.559 12% 150.373.815.969 7% 
2013 1.560.074.001.392 -16% 162.219.200.602 8% 

Sumber: sahamok 

        Tabel 1.1 menunjukan dari setiap tahunnya perusahaan Kosmetik 

mengalami peningkatan dalam penjualan dan laba bersihnya kecuali pada 

tahun 2013 yang mengalami penurunan dikarenakan laporan keuangan yang 

digunakan menggunakan laporan triwulan ke III. Pada perusahaan PT. 

Mustika Ratu Tbk penjualan dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan 

sebesar 10% dan pada tahun 2011-2012 penjualan meningkat sebesar 13% 

serta pada tahun 2012-2013 penjualan menurun sebesar 38%. Sedangkan laba 

bersih pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 14% dan pada 

tahun 2011-2012 laba bersih mengalami peningkatan sebesar 10% serta pada 
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tahun 2012-2013 laba bersih menurun sebesar 65%. Adanya peningkatan ini 

dikarenakan semakin banyaknya minat konsumen terhadap produk-produk 

yang dihasilkan PT. Mustika Ratu Tbk sehingga penjualan dan laba yang 

dihasilkan meningkat tiap tahunnya. 

Pada perusahaan PT. Martina Berto Tbk penjualan dari tahun 2010-2011 

mengalami peningkatan sebesar 15% dan pada tahun 2011-2012 penjualan 

meningkat sebesar 11% serta pada tahun 2012-2013 penjualan menurun sebesar 

32%. Sedangkan laba bersih pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan 

sebesar 16% dan pada tahun 2011-2012 laba bersih mengalami peningkatan 

sebesar 7% serta pada tahun 2012-2013 laba bersih menurun sebesar 34%. 

Adanya peningkatan ini dikarenakan semakin banyaknya minat konsumen 

terhadap produk-produk yang dihasilkan PT. Martina Berto Tbk sehingga 

penjualan dan laba yang dihasilkan meningkat tiap tahunnya. 

Pada perusahaan PT. Mandom Indonesia Tbk penjualan dari tahun 2010-

2011 mengalami peningkatan sebesar 13% dan pada tahun 2011-2012 

penjualan meningkat sebesar 12% serta pada tahun 2012-2013 penjualan 

menurun sebesar 16%. Sedangkan laba bersih pada tahun 2010-2011 

mengalami peningkatan sebesar 7% dan pada tahun 2011-2012 laba bersih 

mengalami peningkatan sebesar 7% serta pada tahun 2012-2013 laba bersih 

meningkat sebesar 8%. Sama halnya dengan PT. Martina Berto, adanya 

peningkatan ini dikarenakan semakin banyaknya minat konsumen terhadap 

produk-produk yang dihasilkan PT. Mandom Indonesia Tbk sehingga 

penjualan dan laba yang dihasilkan meningkat tiap tahunnya. 
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Suatu perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan, disamping 

kelangsungan hidup dan tanggung jawab sosial. Suatu perusahaan perlu 

mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik yaitu dengan 

mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Manajemen 

keuangan merupakan salah satu fungsi dalam perusahaan yang turut 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan 

manajemen keuangan, efisiensi perusahaan dapat mencapai tujuannya yang 

dapat dilihat dari kinerja keuangannya. 

 Kinerja keuangan merupakan penentu ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau 

sebagai prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Dengan kinerja 

keuangan, dapat membantu perusahaan menemukan kelemahan dan kekuatan 

dalam kinerja perusahaan, sehingga dapat dibuat keputusan-keputusan penting 

bagi kepentingan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat 

digunakan alat analisis yang disebut analisis rasio keuangan. Untuk 

melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio 

keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan 

mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, 

dalam laporan rugi-laba saja, atau pada neraca dan laporan rugi-laba. Setiap 

analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap 

mencerminkan aspek tertentu (Husnan, 2004 : 69). 
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Cara lain untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah 

analisis Economic Value Added (EVA). EVA dapat diterapkan pada semua 

divisi yang ada di suatu perusahaan, dan biaya modal akan merefleksikan 

resiko dari suatu unit bisnis. Untuk mengatasi kesulitan dalam pengukuran 

kinerja perusahaan, analisis EVA dapat digunakan. Kelebihan dari analisis 

tersebut adalah bahwa EVA  mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan 

perusahaan dengan cara mengurangi total biaya modal yang timbul sebagai 

akibat yang dilakukan. EVA dapat mendorong perusahaan untuk 

memperhatikan struktur modalnya. Analisis tersebut juga memiliki kelemahan 

yaitu EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada tahun tertentu, proses 

perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal dan estimasi ini 

untuk perusahaan yang belum Go Publik sulit untuk di lakukan. 

EVA merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari satu 

investasi. EVA yang positif menunjukkan tingkat pengembalian atas modal 

yang lebih tinggi daripada tingkat biaya modal, hal ini berarti bahwa 

perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemilik perusahaan berupa 

tambahan kekayaan. Sedangkan EVA yang negatif berarti total biaya modal 

perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, 

sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut  tidak baik.  

Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA merupakan 

sistem yang disesuaikan dengan manajemen keuangan karena bertitik berat 

pada nilai bagi investor. Menggunakan pendekatan EVA, para manajer akan 

berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi 
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yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat 

biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. 

Alasan pemilihan obyek penelitian pada perusahaan Kosmetik yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena penjualan perusahaan Kosmetik 

meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di 

atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan topik tersebut dalam 

skripsi ini dengan judul ”Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Kosmetik 

Yang Tercatat di BEI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah yang diambil adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan kosmetik yang tercatat di 

BEI selama tahun 2010-2013? 

2. Diantara perusahaan kosmetik yang tercatat di BEI, perusahaan 

mana yang mempunyai Economic Value Added yang lebih besar? 

 

C. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan agar pembahasan 

tidak terlalu meluas dan sesuai dengan judul yang diambil. Adapun batasan 

penelitiannya yaitu pada laporan keuangan tahun 2010-2013 perusahaan 

Kosmetik yang tercatat di BEI, dan untuk menganalisis menggunakan analisis 

Ecomomic Value Added (EVA). 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah  

a. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan kosmetik yang tercatat di 

BEI selama tahun 2010-2013 

b. Mengetahui perusahaan kosmetik yang memberikan Economic Value 

Added yang lebih besar. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan Kosmetik 

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi serta perbaikan di masa yang akan datang bagi perusahaan 

untuk menerapkan langkah - langkah yang harus diambil guna 

mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

b. Bagi Investor Perusahaan Kosmetik 

Bagi investor atau calon investor, informasi ini berguna untuk 

memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan 

sehingga  dapat memberikan masukan kapan mereka akan melakukan 

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan kosmetik. 

c. Bagi Kreditur Perusahaan Kosmetik 

Diharapkan kreditur dapat mempertimbangkan dalam pemberian atau 

penolakan permintaan kredit yang di ajukan perusahaan serta dapat dijadikan 

informasi akan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang 

berguna untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Economic 

Value Added serta memberi  masukan dalam melakukan penelitian - 

penelitian selanjutnya. 

 


