
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini krisis ekonomi global telah menggerogoti negara negara

berkembang, sehingga persaingan antar negara semakin sulit. Salah satu cara yang

dapat dilakukan oleh perusahaan agar tetap dapat bertahan adalah dengan

menginterprestasikan atau menganalisis keuangan perusahaan. Analisis keuangan

bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keadaan keuangan perusahaan dari

tahun ke tahunnya. Dengan menganalisis laporan keuangan, dapat kita ketahui

bagaimana kinerja perusahaan dan perkembangan perusahaan dari tahun tahun

sebelumnya sampai sekarang, bahkan dapat dilakukan upaya peramalan kondisi

keuangan perusahaan pada ditahun mendatang. Dengan menganalisis laporan

keuangan perusahaan dapat juga diketahui kelebihan dan kelemahan perusahaan serta

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan baik itu positif (baik) atau pun negatif

(buruk), sehingga perusahaan dapat sesegera mungkin melakukan perbaikan guna

mengurangi resiko yang berdampak buruk bagi perusahaan.

Hasil dari analisis laporan keuangan akan digunakan oleh pemilik dan

manajer perusahaan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Analisis laporan

keuangan juga dapat digunakan oleh para investor, kreditor dan pihak bank sebagai

alat dalam mengambil keputusan dalam hal investasi dan pinjaman (bank) atau kredit,

dalam pentingannya mengetahui keuntungan dimasa yang akan datang serta jaminan

investasi yang diberikan serta kondisi keuangan keuangan perusahaan dalam jangka

pendek. Pemeritah juga berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut sebagai

penentu besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pihak pihak

lainnya yang berkepentingan adalah para karyawan tempat dimana mereka bekerja

baik atau tidak baiknya perusahaan, karena akan menentukan keleangsungan hidup

mereka yang bekerja diperusahaan tersebut. Masyarakat turut berperan penting dalam
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hal ini, yang nantinya akan menjadi acuan dalam berpartisipasi sebagai pihak yang

memakai atau biasa disebut konsumen.

Menganalisis laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam

menilai kinerja keuangan perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan

perusahaan, digunakan rasio-rasio sebagai tolah ukur dalam mencerminkan kinerja

keuangan perusahaan seperti bagaimana tingkat likuiditas perusahaan tersebut,

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka

panjangnya, bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pendek

maupun jangka panjangnnya, bagaimana kemampuan perusahaan dalam

memanfaatkan aset dan  menggunakan modalnya serta hal-hal lainnya.

PT. Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur

terbesar di indonesia yang memiliki berbagai macam brand-brand ternama bawahnya.

Perusahaan ini dikenal mendapat berbagai penghargaan atas kinerjanya dalam hal

pelayanannya dan kemanusiaannya. PT. Unilever Indonesia Tbk banyak melakukan

kegiatan-kegitan sosial dan amal keberbagai kota sampai ke daerah daerah, pada saat

krisis ekonomi sekarang ini, dimana banyak perusahaan sedang mengalami kesulitan

bahkan terancam bangkrut. Dengan banyaknya kegiatan sosial dan amal yang

dilakukan oleh perusahaan tidak memungkinkan perusahaan akan mengalami

kesulitan pengelolaan keuangan yang akan membuat perusahaan terjebak dalam

kondisi yang kurang baik atau bahkah buruk, dimana banyaknya karyawan yang

menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada perusahaan. Berdasarkan uraian

diatas maka dipilihlah judul ”ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA PT

UNILEVER INDONESIA TBK PERIODE 2009-2013”
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1.2 Identifikasi Masalah

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan,

seringkali seseorang manghadapi berbagai macam masalah-masalah dan dimana

masalah-masalah tersebut akan mempengaruhi jalannya suatu perusahaan, terutama

kondisi keuangan perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka

perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan PT. Unilever Indonesia Tbk dalam memenuhi

kewajiban jangka pendek atau pun kewajiban yang harus segera di bayar

selama periode 2009-2013 ? (Rasio Likuiditas)

2. Bagaimana kemampuan PT. Unilever Indonesia Tbk dalam meningkatkan

keuntungan dengan modal dan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan

selama periode 2009-2013 ? (Rasio Profitabilitas)

3. Bagaimana kemampuan PT. Unilever Indonesia Tbk dalam memenuhi

kewajiban jangka pendek dan kewajiwan jangka panjangnya pada periode

2009-2013? (Rasio Solvabilitas)

4. Bagaimana kemampuan PT. Unilever Indonesia Tbk dalam mengelola

modal yang ditanamkan investor selama periode 2009-2013? (Rasio Modal

Saham)

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada model rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas

dan rasio modal saham, untuk menilai kinerja dan kesehatan perusahaan dan juga

dalam pengelolaan modal yang di tanamkan oleh investor pada periode 2009-2013.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai

keadaan keuangan perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk, pada periode 2009-2013,

dalam pembuatan laporan tugas akhir oleh penulis sebagai salah satu syarat dalam
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memperolah gelar Amd pada program studi Manajemen DIII pada Fakultas Bisnis &

Manajemen.

Sedangkan tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemempuan Rasio Likuiditas pada PT. Unilever

Indonesia Tbk periode 2009-2013.

2. Untuk mengetahui kemempuan Rasio Profitabilitas pada PT. Unilever

Indonesia Tbk periode 2009-2013.

3. Untuk mengetahui kemempuan Rasio Solvabilitas pada PT. Unilever

Indonesia Tbk periode 2009-2013.

4. Untuk mengetahui kemempuan Rasio Modal Saham pada PT. Unilever

Indonesia Tbk periode 2009-2013.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Berdasarkan penelitian hal ini tentu memberikan penulis manfaat yang besar

karena dapat digunakan sebagai sarana mengaplikasikan ketika berada didunia

kerja dan membandingkan antara teori tentang manajemen keuangan, serta

menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui tingkat keberhasilan

atau keuangan yang terjadi pada perusahaan dan sebagai salah satu syarat

dalam menempuh Ujian Akhir Diplomat III Program Studi Manajemen

Universitas Widyatama.

2. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan juga

masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang

akan dilakukan mengingat berdasarkan analisis keuangan mengunakan

metode Analisis Rasio dapat dilihat bagaimana posisi keuangan perusahaan

dalam mengelola semua aset, hutang dan modal perusahaan.

3. Bagi pihak lain
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Memberikan gambaran dan manfaat bagi para pembaca dan pihak pihak lain

yang memerlukan dan menjadikan suatu inspirasi ketika mempelajari ruang

lingkup dalam memprediksi posisi keuangan pada suatu perusahaan yang

nantinya akan dikelola sendiri, serta sebagai bahan referensi dalam penelitian

yang memiliki pokok bahasan yang sana.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir

ini adalah dengan Metode Deskriptif menurut Sugiyono (2012:35) sebagai berikut :

”Metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara

variabel satu dengan yang lain.”

Pelaksanaan metode deskriftif ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan atau

penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisis dan interprestasi mengenai arti

dari data tersebut. Setelah diperoleh data-data, peneliti mengolah data tersebut.


