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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat 

oleh akuntan yang dimana nanti akan diberikan kepada pihak-pihak bersangkutan 

untuk melakukan pengelolahan data dengan perhitungan untuk mengetahui 

apakah kinerja perusahaan sudah memenuhi persyaratan yang telah tercapai atau 

belum. 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan 

perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi, 

sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 1 (revisi 2009) tentang 

penyajian laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (a) laporan 

posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif selama 

periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas 

selama periode; (e) catatan atas laporan  keuangan. 

Analisis laporan keuangan, digunakan untuk membantu mengetahui 

apakah perusahaan itu sudah baik atau buruk dalam tingkat kinerja keuangannya. 

Analisis rasio dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu diantaranya rasio 

likuiditas, aktivitas, profitabilitas, solvabilitas. Tingkat likuiditas dimana 

perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jaminan 

harta yang dimiliki, sedangkan aktivitas untuk mengukur efektifitas yang 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, profitabilitas untuk 

mengetahui sejauhmana perusahaan dapat menghasilkan laba yang dimilikinya 



 
 

2 
 

dengan kemampuannya, solvabilitas yang dapat memenuhi semua kewajiban 

dengan harta yang dimilikinya. Apakah sudah semua perusahaan besar yang 

menyatakan keefektifan tingkat kinerja perusahaannya tersebut dengan 

mengetahui tingkat likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas suatu 

perusahaan, akan dapat mengetahui kinerja perusahaan yang sesungguhnya dapat 

diukur tingkat kinerja keuanga perusahaan. 

Kinerja perusahaan merupakan hal yang penting karena membawa 

dampak dalam mengambil keputusan pengukuran terhadap kinerja perusahaan 

menjadi kebutuhan yang tidak ditawar-tawar lagi terutama jika perusahaan 

tersebut sudah menjadi perusahaan yang terbuka atau dengan kata lain telah go 

public. Pengukuran kinerja ini menyangkut kepentingan banyak pihak terutama 

investor yang telah menanamkan dananya dalam perusahaan bagi interen 

perusahaan itu sendiri maupun bagi calon investor dan para kreditor dalam 

melakukan keputusan berinvestasi dan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan 

tersebut. 

Maith (2013) Menyatakan berdasarkan perhitungan rasio likuiditas 

secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Rasio 

Solvabilitas Untuk rasio hutang atas modal, keadaan perusahaan sangatlah 

mengkhawatirkan. Rasio Aktivitas Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin 

buruk. Setiap tahunnya perusahaan ini mengalami kenaikkan, ini berart ibahwa 

perusahaan bekerja secara efisien dan likuid. Rasio Profitabilitas semakin besar 

rasio ini akan semakin baik bagi kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, untuk 

rasio profitabilitas ini perusahaan berada dalam keadaan yang baik. 
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Misdiyono (2012) Menyatakan pada penelitian yang dilakukan 

terhadap PT. Bank Mandiri Tbk., PT. Bank Central Asia Tbk., Bank Negara 

Indonesia Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., dengan menggunakan 

pendekatan EVA dan MVA maka keempat perusahaan perbankan dengan asset 

terbesar memiliki nilai yang positif selama 3 tahun berturut-turut. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal.  

Penelitian yang dilakukan Gulo (2011)  Menyatakan pada tahun 2008, 

nilai MVA yang dihasilkan positif. Hal ini menandakan perusahaan telah berhasil 

memelihara kepercayaan investor atas modal yang diberikan dengan 

meningkatkan nilai modal yang ditanamkan kepada investornya. 

Radartegal.com (Surabaya, 14 juli 2016), menyatakan bahwa dalam 

kondisi perekonomian yang sepenuhnya belum pulih, industri kosmetik mampu 

bertumbuh 9% pada semester pertama tahun ini. Angka tersebut meleset dari 

target yang diharapkan pada awal tahun, yakni 19%. Ketua harian perhimpunan 

perusahaan asosiasi (PPA) kosmetika indonesia Sofian Solihin menyatakan, efek 

lanjutan dari perlemahan perekonomian nasional menjadi salah satu penyebab 

target pertumbuhan industri kosmetik tak terealisasi. Pada semester pertama ini, 

daya beli masyarakat masih lemah. 

Saat ini pelaku kosmetik domestik mengantisipasi pelemahan nilai 

tukar yuan. Bila tiongkok masih melanjutkan perlemahan nilai tukar, hal itu 

diyakini berimbas pada penetrasi produk impor. Dimana produk impor sudah 

menguasai 60% pasar kosmetik indonesia dan sisanya diperebutkan industri 

komestik lokal yang berdasar produk notifikasi. Kondisi tersebut dinilai tidak pro 
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terhadap beleid dengan produsen kosmetik, salah satunya adalah Permendag 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang ketentuan umum distribusi barang. Aturan tersebut 

dinilai menambah beban dalam rantai distribusi barang, sebab produsen skala 

usaha besar dan menengah serta importer dilarang mendistribusikan produk 

mereka secara langsung kepada pengecer. 

Sofian juga mengeluhkan wacana pengenaan cukai kemasan plastik. 

Aturan itu berpotensi melemahkan industri kosmetik dalam negeri. Sebab, beban 

cukai plastik membuat daya beli masyarakat yang masih lemah akan menurun. 

Dengan demikian, produksi kosmetik dalam negeri diprediksikan akan anjlok. 

Berdasarkan uraian diatas sangat penting dalam menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan maka penulis dalam menyusun laporan skripsi mengambil 

judul “Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Studi Pada 

Perusahaan Kosmetik yang Terdaftar Di Bei” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan  perusahaan kosmetik yang terdaftar di BEI 

diukur dari Rasio Keuangan? 

2. Perusahaan manakah yang memiliki kinerja keuangan lebih bagus jika 

diukur dari Rasio Keuangan? 

C. Batasan Masalah 

Penelitihan ini dibatasi pada metode analisis yaitu rasio keuangan yang 

digunakan adalah likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Perusahaan 

yang diteliti adalah perusahaan yang aktif di bursa efek dan mengungkapkan 
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laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode akuntansi 

yaitu tahun 2014-2016. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan kosmetik yang terdaftar di 

BEI jika diukur dari Rasio keuangan. 

2. Untuk menentukan kinerja perusahaan kosmetik yang paling baik. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk pengembangan penelitian di tahun selanjutnya dan 

dapat digunakan sebagai bahan pengerjaan skirpsi terkait analisis laporan 

keuangan. 

 


