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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pada saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru di dunia 

bisnis.Hal ini membuat persaingan di dunia bisnis semakin kompetitif dalam 

menghasilakan barang atau jasa.Agar tidak tersingkir dari persaingan dunia bisnis 

setiap perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaan.Salah satu cara yang 

digunakan untuk melihat apakah dalam menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan 

rencana dan tujuan perusahaan adalah dengan mengukur kinerja keuangan. Pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan utntuk menilaitingkat  keberhasilan 

perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan berupa laporan keuangan juga di pakai 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya, pihak manajemen,kreditor,investor 

dan pemegang saham.Dari hasil pengukuran kinerja perusahaan, pemegang saham 

dapat melihat apakah mereka memperoleh hasil yang memuaskan dari investasi yang 

mereka tanamkan. Bagi  kreditor laporan keuangan tersebut juga meberikan informasi 

apakah perusahaan mampu membayar kewjibannya. Calon investor dan  investor 

menggunakanya untuk menilai apakah perusahaan mampu memberi return yang tinggi 

atas investasi dibanding resiko yang dihadapinya. Menyadari pentingnya akan 

informasi kinerja keuangan perusahaan bagi pemegang saham dan kreditur terutama 

investor, maka diperlukan alat pengukur kinerja perusahaan diantaranya yaitu analisis 

rasio dan market value added. 

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

modal dan laporan arus kas Tetapi, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi 
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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. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan mereka. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan 

informasi perusahaan yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan 

beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. (PSAK: No. 1 - Revisi 

1998)  

Dalam menilai kinerja keuangan rata-rata perusahaan melakukan 

pengukuran dengan menggunakan pengukuran rasio-rasio seperti perhitungan 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas.Tetapi dari 

perhitungan rasio-rasio tersebut hanya menghitung pos-pos tertentu saja tidak 

secara keseluruhan dan membandingkan. 

Analisis rasio keuangan, membantu mengetahui  tingkat kinerja keuangan 

perusahaan apakah baik atau sebaliknya. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam 

berbagai jenis, beberapa di antaranya yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitabilitas. Tingkat likuiditas adalah menunjukan sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan harta 
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lancar yang dimilikinya.Sedangkan tingkat solvabilitas, menunjukkan sejauh mana 

kemampuan perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya dengan jaminan harta 

yang dimilikinya.Tingkat aktivitas, mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya.Tingkat profitabilitas, menunjukkan sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang 

dimilikinya.Apakah perusahaan-perusahaan yang kelihatan besar sudah bisa 

menyatakan keefektifan kinerja perusahaan tersebut. Dengan mengetahui tingkat 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas suatu perusahaan, akan dapat 

diketahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga dapat diukur tingkat 

kinerja keuangan dalam perusahaan. 

Keterbatasan analisis rasio keuangan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan 

telah mendorong munculnya suatu metode dalam hal pengukuran kinerja perusahaan 

yang mengutamakan kepentingan dan harapan para pemegang saham, metode tersebut 

dikenal dengan market value added atau nilai tambah pasar merupakan alat yang mampu 

menggambarkan kinerja secara menyeluruh. Sebagai metode tradisional analisis rasio 

tentu tidak terlepas dari dari sejumlah kekurangan,maka metode market value added 

diharapkan mampu menutupi kekurangan tersebut. 

Kementrian perindustrian (Kemenperin) Indonesia mencatat 

perkembangan produk kosmetik di Indonesia memberikan hasil yang terus 

meningkat, termasuk omzet penjualan. Direktorat Jendral (Dirjen) basis industry 

manufacturing (BIM) Kemenperin Indonesia Benny Wachjudi mengatakan, 

produk kosmetik di Indonesia memberikan hasil yang menggembirakan, baik dari 

kapasitas produksi, omzet penjualan, variasi produk, perolehan devisa, maupun 
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penyerapan tenaga kerja. Sehingga perusahaan kosmetik dapat dijadikan sebagai 

industi andalan yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. 

Perkembangan penjualan produksi kosmetik Indonesia pada tahun 2013 

mengalami kenaikan 15 persen dari tahun sebelumnya yang dimana produksinya 

pada tahun 2012 adalah Rp.9,7 triliun akan menjadi 11,2 triliun. Sehingga dapat 

diartikan secara menyeluruh bahwa kenaikan dalam produksi akan mempengaruhi 

laba yang akan naik juga dari tahun ketahun.(sumber: Republika Online :2013 ). 

Disamping itu perkembangan harga saham perusahaan kosmetik, juga sama baik 

seperti penilitian oleh Sukmawati dkk (2012) menyatakan bahwa perkembangan harga 

saham perusahaan kosmetik yang terdaftar di BEI menunjukkan tahun 2012 perusahaan 

yang memiliki tingkat harga saham yang tinggi yaitu adalah PT. Mustika Ratu, Tbk yaitu 

saham pasarnya Rp.570,00 yang dimana nilai wajarnya atau nilai yang harus terjadi 

adalah sebesar Rp. 500,00. Begitupula dengan harga saham dari PT. Mandom Indonesia, 

Tbk dan PT. Unilever Indonesia, Tbk juga mengalami kenaikan masing-masing harga 

pasar sahamnya adalah Rp. 9.900,00 dan Rp. 26.200,00 dengan nilai wajarnya atau nilai 

yang harus terjadi masing-masing sebesar Rp. 7.716,123 dan Rp. 18.828,88. Berbeda 

halnya dengan PT. Martino Berto, Tbk yang mengalami penuurunan harga saham yaitu 

dengan harga sa    ham pasarnya sendiri sebesar Rp. 370,00 berbeda dengan harga 

wajarnya atau nilai harga pasar sahamnya adalah sebesar Rp.  411,326.      

Berdasarkan uraian di atas dapat sangat penting dalam menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan maka penulis dalam menyusun laporan skripsi mengambil judul 

“Analisis Kinerja perusahaan MenggunakanRasio Keuangan  Dan Market Value 

Added Pada Perusahaan Kosmetik yang Terdaftar di Bursa Efek indonesia” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdsasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut 

1. Bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di BEI  

jika dianalisis dengan Rasio keuangan? 

2. Bagaimana Market Value Added dalam mengukur kinerja keuangan pada 

perusahaan kosmetik yang terdaftar ? 

3. Bagaimana perkembangan kinerja perusahaan yang dianalisis brdasarkan 

analisis rasio keuangan dan market value added?. 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui kinerja perusahaan apabila dianalisis dengan rasio keuangan. 

b. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan apabila di ukur dengan 

market value added. 

c. Untuk mengetahui kinerja perusahaan apabila dianalisis dengan rasio 

keuangan dan market value added. 

2. Manfaat penelitihan  

a. Dari hasil penelitian ini bagi investor atau calon investor dapat digunakan 

sebagai alternative untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi 

b. Hasil penelitian ini untuk managemen agar dapat mengambil keputusan pada 

tahun berikutnya dalam kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi kendala 

semua bisa teratasi. 




