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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang saling 

bermunculan, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih efisien dan lebih 

selektif dalam beroperasi sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai laba 

yang tinggi dalam jangka panjang bisa terwujud. Disisi lain keadaan 

perekonomian Negara Indonesia saat ini dalam keadaan yang kurang 

menguntungkan. 

Penerapan penilaian kinerja perusahaan sangat perlu dilakukan untuk 

mengetahui prestasi dan kinerja perusahaan yang berguna untuk kepentingan 

para pemegang saham maupun bagi manajemen perusahaan. Dengan 

mengetahui prestasi dan kinerja perusahaan, dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan-keputusan  strategis    perusahaan    sehingga    dapat    

sukses dalam persaingan di dalam maupun di luar negeri. 

Adanya kinerja keuangan yang baik, akan mendorong investor untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut. Setiap pihak terutama pihak eksternal 

memerlukan informasi atas laporan keuangan perusahaan. Analisis atas 

laporan keuangan sangat penting, karena dengan mengetahui laporan 

keuangan diketahui bagaimana kinerja keuanagan tersebut (Munawir, 2002:1). 
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Penilaian terhadap prestasi dan kinerja perusahaan tersebut pada 

umumnya dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan 

merupakan salah satu teknik atau metode dalam menganalisis laporan 

keuangan perusahaan yang membandingkan antara nilai suatu rekening 

tertentu dengan nilai rekening yang lainnya dalam laporan keuangan.   

Analisis  rasio  keuangan  ini memiliki keterbatasan (Warsono, 2003:25). 

Alasan penulis memilih perusahaan makanan dan minuman karena 

perusahaan-peusahaan ini menyediakan barang-barang kebutuhan hidup 

sehari-hari para konsumen, sehingga selama konsumen masih ada, perusahaan 

ini sangat dibutuhkan. Dengan perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI, maka pengambilan data laporan keuangan akan menjadi 

mudah. Selain itu data laporan keuangan tersebut juga dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan keterangannya karena pasti sudah memenuhi 

ketentuan dari Badan  Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Kinerja keuangan diukur dalam satuan nilai uang yaitu dengan manganalisa 

laporan keuangan, dengan membandingkan realisasi dengan anggaran atau 

menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan. Dalam rangka 

melakukan pengkuran terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan input laporan keuangan, dapat dilakukan dengan berbagai 

macam metode analisis, dari yang tradisional hingga yang canggih.  
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Alat ukur yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan di 

antaranya adalah analisis rasio keuangan, analisis nilai tambah pasar (Market 

Value Added/ MVA), Analisis nilai tambah ekonomis (Economic Value 

Added/ EVA) dan Balance Score Card / BSC, Analisis Capital Asset, 

Management, Equity, and Liquidity (CAMEL) dan Du Pont System (Warsono, 

2003:24). Penelitian ini yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan 

tersebut adalah Du pont System. Analisis Du Pont System ini bersifat 

menyeluruh karena mencakup tingkat efesiensi perusahaan dalam penggunaan 

aktivanya dan dapat mengukur tingkat keuntungan atas penjualan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut.  

Sistem Du Pont ini merupakan pemecahan ROE dan ROA menjadi 

rasio komponen. Untuk mengetahui bahwa tingkat pengembalian ekuitas 

perusahaan tersebut telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun 

terakhir yang dapat menguraikan ROA dan ROE menjadi produk sederet rasio 

yang lebih mendasar. Rasio ini membantu kita mengisolasi pengaruh yang 

terpisah pada kinerja (Brealey dkk, 2008). 

Du Pont System ini lebih tepat jika diterapkan pada perusahaan 

cabang/ divisi/ departemen/ pusat investasi. Dalam analisis ini perusahaan 

dapat menilai kinerja keuangan divisi/ departemen/ pusat investasinya dengan 

melihat efektifitas penggunaan aktiva dalam memperoleh laba bersih, 

sehingga pada akhirnya perusahaan pusat dapat mengambil kebijaksanaan 

yang tepat atas divisi/ pusat investasinya. 
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Du Pont System merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menilai efetivitas operasional perusahaan tersebut, karena dalam analisis ini 

mencakup unsur penjualan, aktiva yang digunakan serta laba yang dihasilkan 

perusahaan. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio yang menunjukkan 

hubungan antara dua data keuangan. Banyak sekali bentuk-bentuk dasar rasio 

keuangan yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Salah satu analsis 

Laporan Keuangan yang banyak digunakan yaitu analisis sistem Du Pont atau 

biasa disebut dengan ROA atau ROI. Rasio ini merupakan  salah satu unsur 

dari bentuk rasio profitabilitas. 

Analisis ini dapat memberikan gambaran atau pemahaman tentang 

prestasi dan kondisi Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk. dan PT Akasha Wira Internasional Tbk. merupakan dua 

perusahaan yang yang bergerak di bidang food and baverage. Perusahaan PT 

Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. misalkan merupakan 

perusahaan multinasional yang memproduksi minuman, dan perusahaan ini 

masih unggul diantara produsen susu segar alami dan minuman ringan untuk 

seluruh konsumen Indonesia dengan beberapa varian brandnya. Data 

penjualan dari kedua perusahaan tersebut tahun periode 2009-2013 dapat 

dilihat pada Tabel 1.1: 

 

 

 

 



5 

 

Tabel 1.1: Data Penjualan dan Laba PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk. dan PT Akhasa Wira Internasional Tbk Tahun 

2009-2013 

Tahun  

PT Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company Tbk. 

PT Akhasa Wira 

Internasional Tbk. 

Penjualan  Laba Penjualan Laba 

2009 

        

1.613.927.991.404  

                               

61.152.852.190  

           

134.438  

                     

16.321  

2010 

        

1.880.411.473.916  

                             

107.123.243.835  

           

218.748  

                     

31.659  

2011 

        

2.102.383.741.532  

                             

128.449.344.052  

           

299.409  

                     

25.868  

2012 

        

2.809.851.307.439  

                             

353.431.619.485  

           

476.638  

                     

83.376  

2013 

        

3.460.231.249.075  

                             

325.127.420.664  

           

502.524  

                     

55.656  

  Sumber : www.idx.co.id diunduh pada tanggal 15 Juli 2014, Pukul 15:32 WIB 

Fenomena ini menjelaskan bahwa perusahaan sebagai organisasi profit 

oriented untuk selalu meningkatkan kuantitas serta kualitas usahannya 

sehingga keuntungan yang diharapkan akan tercapai. Sebagai pihak 

manajemen dituntut untuk mengantisipasi kondisi seperti ini dengan selalu 

mengintropeksi kondisi perusahaan terutama dari segi financialnya, karena hal 

tersebut memegang kunci hidup matinya perusahaan. 

Kedua perusahaan ini saling bersaing dan berusaha ingin menguasai 

pangsa pasar di Indonesia dan juga menarik investor sebanyak mungkin sesuai 

dengan kebutuhan dari kedua perusahaan tersebut. Berbagai cara yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan bisa 

melalui peningkatan mutu, harga bersaing, promosi dan lain-lain. Perusahaan 

juga harus memperhatikan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. 

Apakah dari periode satu ke periode yang lain mengalami kenaikan atau 

penurunan. 

http://www.idx.co.id/


6 

 

Apakah kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan kurang atau 

melebihi dari kinerja keuangan perusahaan saingan. Sehingga dengan adanya 

analisis terhadap kinerja keuangan dapat diambil langkah-langkah perbaikan 

dan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan 

dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin 

mengangkat permasalahan tersebut dan dirumuskan dalam judul “Evaluasi 

Kinerja Pada PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. dan PT 

Akasha Wira Internasional Tbk.”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry 

and Trading Company Tbk. dan PT Akasha Wira Internasional Tbk. 

Tahun 2011-2013? 

2. Perusahaan manakah yang mempunyai kinerja lebih baik pada tahun 

2011-2013? 

 

C. Pembatasan Penelitian 

Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pemecahan masalah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah 

yang lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. 
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Pembahasan agar jelas, maka penulis membatasi pembahasan pada 

masalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang diteliti adalah kinerja evaluasi kinerja keuangan yang 

dianalisis denagan analisis du pont. 

2. Periode data laporan keuangan perusahan ULTJ dan perusahaan ADES 

yang dianalisis tersebut adalah selama 3 tahun yakni pada periode 

tahun 2011-2013. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian, yaitu 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Ultrajaya Milk Industry 

And Tradding Company, Tbk. Dan PT Akasha Wira Internasional, 

Tbk. pada tahun 2011-2013. 

b. Untuk mengetahui perusahaan manakah yang mempunyai kinerja 

lebih baik pada tahun 2011-2013. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, 

Tbk. dan PT Akasha Wira Internasional, Tbk. 

Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan atau sumbangan pemikiran dalam menentukan 

kebijaksanaannya guna kemajuan perusahaan. 
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b. Bagi Investor PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk. 

dan PT Akasha Wira Internasional, Tbk. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan invetasi pada perusahaan makanan dan 

minuman yang dianggap paling menguntungkan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk 

penyusunan penelitian yang selanjutnya pada waktu yang akan datang 

khususnya yang membahas topik yang sama. 

 


