
'

UNI VERSITAS SRiWO'AYA 

FAKULTAS EKONOMI 

PALEMBANG

t

«n

SKMP3I
#;>
i

ANALISIS HCEUANGAI'I
PT MANDOM INDONESIA Tbk

!
-<J* ■

•;

Diajukan Oleh

RATEH PUSPADEWI 
. 01023110003

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat— Syarat 
Guna Mencapai Gelar 

Sarjana Ekonomi
V

'V

2005
t

Si u

'*■ T. ,
i

J



.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI 

PALEMBANG

SKRIPSI

ANALISIS KEUANGAN 

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Diajukan Oleh

RATIH PUSPADEWI 
01023110003

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat - Syarat 
Guna Mencapai Gelar 

Sarjana Ekonomi

2005



UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI 

PALEMBANG

i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSIi

i

.
RATOI PUSPADEWI

01023110003
MANAJEMEN
MANAJEMEN KEUANGAN
ANALISA LAPORAN KEUANGAN

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Nama.

Nim
Jurusan
Mata Kuiiab Pokok 

Judul Skripsi

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal V? Ketua Panitia-05

Drs. Umar Hamdan AJ, MBA

!! V

o{i Tanggal Anggota Panitiaf

'
Dra, [j. Rosmiyati Solyan

'
:
V
l;

i

!



3

i MCTPTO

-i

f

“Tanpa tiga HaC a^u tidafjtertarif^Hidup, meskipun sedari saja. 
Yaitu Haus (puasa) untuHjLttaH di siang Hari yang panas, 
sujuduntu%j!Nya dipertengaHan malam, dan dudul^dengan 
orang - orang yang memiCifi ucapan - ucapan yang 6agus, 
se6agaimana 6uaH — 6uaHanyang 6agus dipiG/L 0

1
<Darda <RJl)

i
*

'Kupcrsem6afifym %ppada:

¥ 9dy parents: Mama^andAyah

¥ My sisters and Brothers:
• Gtjta YuGana
• Firdaus
• Samudra
• Filtfiansyah
• (Puput MarcGah

¥ MyJlHnamater

!

'
'



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil’aalamiin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program 

studi Strata satu Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini beijudul “Analisis Laporan Keuangan PT Mandom Indonesia 

Tbk”. Skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar tanpa 

bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, petunjuk, saran - saran, 

keterangan data - data yang telah diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Penulis tentunya menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan atau keterbatasannya, oleh karena itu penulis bersedia menerima

berbagai saran maupun kritik. Untuk semua kekurangan dan keterbatasan dalam

penyusunan skripsi ini mohon dimaklumi.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar -

besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Syamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Sriwijaya.

2. Bapak Drs. Yuliansyah M.Diah selaku ketua jurusan Manaj

3. Bapak Drs. M. Kokasih Zen selaku sekertaris jurusan Manaj

4. Bapak Drs.Umar Hamdan, AJ, MBA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.

emen.

emen.

w



5. Ibu Dra.Hj.Rusmiyati Sofyan selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.

6. Bapak Drs.H. Machmud Syahidin selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Seluruh Dosen - Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen yang telah memberikan 

ilmu sehingga telah menambah pengetahuan dan wawasan penulis.

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi.

9. Bapak Kunto Kencana Pimpinan CV Bumi Angkasa selaku Supplier PT Mandom 

Indonesia Tbk yang telah memberikan data - data yang penulis perlukan.

10. Keluargaku, kedua orang tua dan saudara-saudaraku.

11. Keluarga di Jakarta, untuk Makcik, Bang Randi dan keluarga, Bang Dodi dan

keluarga, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama ini semoga Allah

SWT membalas kebaikan kalian semua.

12. Semua teman - teman di Manajemen 2002 seperti Esti, Ratih Natasa, Ika, Juli, 

Marini, Dian, Husnaini, Era, Nurmaidah, dan lain - lain yang namanya tidak bisa 

disebutkan satu per satu.

Terima kasih untuk semua yang sudah membantu penulis, walaupun 

namanya tidak tersebutkan disini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan 

yang telah dilakukan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Palembang, Juli 2005

Hormat saya,

Ratih Puspadewi

v



DAFTAR ISI

Hal

11halaman persetujuan skripsi 

halaman persembahan.........
KATA PENGANTAR...........................

DAFTAR ISI..........................................

DAFTAR TABEL..................................

DAFTAR GAMBAR.............................
DAFTAR LAMPIRAN..........................

111

IV

Vll

X

XII

XIII

: PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang ...........................

1.1.1 Sudut pandang ekonomi....

1.1.2 Sudut pandang perusahaan

1.2 Perumusan masalah....................

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian ...

1.3.1 Tujuan penelitian..............

1.3.2 Manfaat penelitian............

1.4 Metode penelitian......................

1.4.1 Ruang lingkup penelitian..

1.4.2 Jenis data...........................

1.4.3 Metode pengumpulan data

1.4.4 Tehnik analisa...................

1.5 Sistematika pembahasan...........

BABI
1

1

2

8

8

8

9

9

9

10

10

11

12

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen keuangan.... .

2.2 Laporan keuangan..........
.....
..WMWSWTA!?; <fti*SJXYA

411v i.0
t&kmm. : 8 7 SEP 2005Vll



152.2.1 Pengertian laporan keuangan...................

2.2.2 Tujuan laporan keuangan.........................

2.2.3 Jenis dan unsur laporan keuangan...........

2.2.4 Keterbatasan laporan keuangan...............

2.2.5 Karakteristik kualitatif laporan keuangan

2.3 Analisa laporan keuangan..................................

2.3.1 Tujuan analisa laporan keuangan.............

2.3.2 Kelemahan analisa laporan keuangan.....

2.3.3 Tehnik dan analisa laporan keuangan......

17

19

24

25

27

28

29

30

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAANBAB III
463.1 Sej arah singkat perusahaan......................

3.1.1 Pendirian dan informasi umum..... .

3.1.2 Penawaran umum efek perusahaan,

3.2 Susunan pengurus dan pemegang saham

3.2.1 Susunan pengurus...........................

3.2.2 Nama pemegang saham.................

3.2.3 Struktur organisasi.........................

3.3 Informasi segmen dan laporan keuangan

3.3.1 Lingkungan usaha..........................

3.3.2 Pembentukan komite audit.............

3.3.3 Penyajian laporan keuangan...........

3.4 Pengembangan produk baru....................

46
47
32
32
50
50
51
53
60
62
72

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEUANGAN 

PT MANDOM INDONESIA Tbk 

4.1 Analisa perbandingan neraca............................

4.1.1 Tehnik analisa common size.................

4.1.2 Tehnik analisa trend........ .

75

76

79

viii



834.2 Analisa perbandingan rugi laba........................

4.2.1 Tehnik analisa common size.................

4.2.2 Tehnik analisa trend...............................

4.3 Analisa Diskriminan Altman Z Score.............

4.4 Ratio - ratio keuangan.....................................

4.4.1 Ratio likuiditas........................................

4.4.2 Ratio aktivitas.........................................

4.4.3 Ratio leverage/ solvabilitas....................

4.4.4 Ratio profitabilitas / rentabilitas............. .

4.4.5 Ratio market value.................................. .

4.5 Analisa keuangan sistem Du-pont................... .

4.6 Faktor - faktor kekuatan dan kelemahan dalam

bidang keuangan dari perusahaan.................... .

84
86
90
91
92
97

103
107
112
117

124

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran......... .
126

129

DAFTAR PUSTAKA

vm



DAFTAR TABEL

HalTabel
1.1 Ikhtisar data keuangan penting tahun 2000 - 2004............

3.1 Nama - nama pemegang saham tahun 2004......................

3.2 Informasi produk untuk tujuan pelaporan manajemen

periode 2003 - 2004............................................................
3.3 Neraca PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2000 — 2004 ....

3.4 Laporan rugi laba PT Mandom Indonesia Tbk

tahun 2000 - 2004...............................................................

3.5 Pembayaran dividen periode 2000 - 2004.........................

3.6 Kompensasi pemegang saham akhir tahun 2004...............

4.1 Neraca perbandingan common size tahun 2000 - 2004....

4.2 Neraca perbandingan trend tahun 2000 - 2004..................

4.3 Laporan rugi laba perbandingan common size

tahun 2000 - 2004...............................................................

4.4 Laporan rugi laba perbandingan trend tahun 2000 - 2004

4.5 Analisis Diskriminan Altman Z Score tahun 2000 - 2004
4.6 Qurrent ratio tahun 2000 - 2004........................................

4.7 Quick ratio tahun 2000 - 2004............................................

4.8 Cash ratio tahun 2000 - 2004..............................................

4.9 Working Capital to total assets tahun 2000 - 2004...........
4.10 Total assets tumover tahun 2000 - 2004...........................

4.11 Receivable tumover tahun 2000 - 2004..........................

4.12 Average collection periode tahun 2000 - 2004................

4.13 Inventory tumover tahun 2000 - 2004..............

4.14 Average day’s inventory tahun 2000 - 2004...............

4.15 Working Capital tumover tahun 2000 - 2004 .......

7
50

52
69

71
73
74
76
80

84
87
90
92
84
95
96
98
99

100
101
102
103

x



4.16 Total debt to equity ratio tahun 2000 - 2004.......

4.17 Total debt to total assets tahun 2000 - 2004........

4.18 Long term debt to equity ratio tahun 2000 - 2004

4.19 Gross profit margin tahun 2000 - 2004................

4.20 Net profit margin tahun 2000 - 2004....................,

4.21 Retum on investment tahun 2000 - 2004.............

4.22 Retum on equity tahun 2000 - 2004.....................

4.23 Eaming per share tahun 2000 - 2004.....................

4.24 Price eaming ratio tahun 2000 - 2004...................

4.25 Book value per share tahun 2000 - 2004...............

4.26 Dividen payout tahun 2000 - 2004........................

4.27 Dividen yield tahun 2000 - 2004...........................

104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116

XI



DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal

2.1 Bagan sistem Du-pont........................................................... .

3.1 Struktur organisasi PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2004
45

51

xn



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Bagan analisa keuangan sistem Du-pont tahun 2000 

Bagan analisa keuangan sistem Du-pont tahun 2001 

Bagan analisa keuangan sistem Du-pont tahun 2002 

Bagan analisa keuangan sistem Du-pont tahun 2003. 

Bagan analisa keuangan sistem Du-pont tahun 2004.

1

2

3

4

5

xm



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Sudut Pandang Ekonomi

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perkembangan 

begitu cepat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, 

komunikasi dan sebagainya, yang satu sama lain saling terkait dan saling 

mempengaruhi, khusus dalam bidang ekonomi, perubahan tersebut terasa sebagai 

dampak dari globalisasi ekonomi yang tidak lain adalah liberalisasi perdagangan dan 

investasi ekonomi pasar bebas.

Globalisasi melihat seluruh dunia ibarat tanpa negara dan tanpa batas. Barang, 

modal, dan sumber daya manusia dapat berpindah secara bebas. Batas antar negara 

menjadi kurang berpengaruh, dan orang tidak perlu peduli lagi dengan 

kebangsaannya. Jadi, pengaruh revolusi globalisasi ekonomi atau ekonomi pasar 

bebas ini pun praktis berdampak keseluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

dunia dewasa ini

terasa

Dalam sistem ekonomi pasar bebas ini, pihak yang kuat dengan daya belinya 

yang kuat akan menguasai pasar dan menjadi pemenang dalam 

Sedangkan pihak yang lemah dengan daya belinya yang lemah akan kalah dan 

tersisih dari lingkup pasar menjadi penonton yang pasif.

persaingan.
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nasionalDalam upaya melanjutkan dan meningkatkan pembangunan 

tantangan bagi pembangunan ekonomi akan semakin komplek dan berat dalam era 

globalisasi. Kompetisi antar negara semakin ketat, sehingga bagi negara yang tidak 

ingin tersingkir dalam persaingan maka negara tersebut harus mempersiapkan dirinya 

untuk terus - menerus meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu untuk mencapai 

pembangunan nasional kita harus tanggap terhadap perkembangan

harus kita

sasaran

lingkungan srtategi baik nasional, regional, maupun global yang 

manfaatkan untuk memacu pembangunan nasional dan mampu menghadapi era

globalisasi dan pasar bebas.

1.1.2 Sudut Pandang Perusahaan

Semakin banyaknya perusahaan - perusahaan baik perusahaan swasta maupun 

perusahaan milik negara yang ada baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun 

besar diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi, 

sehingga Indonesia mampu menghadapi era pasar bebas maupun globalisasi.

Dalam sejarah perkembangan perusahaan pada umumnya dapat diketahui 

bahwa masalah - masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya 

adalah masalah - masalah pokok bagi perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan didirikan untuk 

tujuan - tujuan tertentu, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial. Tujuan 

bersifat ekonomis adalah untuk mendapatkan laba. Untuk 

perusahaan memerlukan modal untuk membiayai aktivitas perusahaan.

manusia

mencapai

yang

mencapai tujuan ini

2



Fungsi perusahaan tidak dapat dipisahkan dari fungsi - fungsi lainnya di dalam 

misalnya kekurangan dana akan mempengaruhi produksi dan 

selanjutnya akan mempengaruhi fungsi —fungsi lain dalam perusahaan, atau mungkin 

kekurangan dana untuk membayar gaji karyawan akan dapat menurunkan 

produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada laba rugi 

perusahaan.

perusahaan,

Perusahaan adalah suatu total sistem bisnis yang berorientasi kepada laba, 

untuk mencapai tujuan perusahaan, maka sub - sub sistem harus saling mendukung. 

Kinerja sub sistem yang baik akan memberikan dukungan kepada kinerja total sistem. 

Sebelum manajer keuangan mengambil keputusan keuangan, ia perlu memahami 

kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan disajikan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Meskipun laporan keuangan tersebut disajikan, umumnya, 

pada harga perolehan (historis), banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Bagi manajer keuangan tujuan yang 

ingin dicapai dari analisis terhadap laporan keuangan mungkin bermacam — macam.

Pihak yang memerlukan informasi keuangan perusahaan bukan hanya manajer 

keuangan saja. Disamping manajer keuangan (pihak intern perusahaan), beberapa 

pihak diluar perusahaan juga perlu memahami kondisi keuangan perusahaan. Pihak - 

pihak tersebut diantaranya adalah para (calon) pemodal dan kreditur. Kepentingan 

mereka mungkin berbeda, tetapi mereka mengharapkan memperoleh informasi dari 

laporan keuangan perusahaan. Calon pemodal akan lebih berkepentingan dengan 

prospek profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang.

3



Meskipun laporan keuangan telah menyajikan apa yang telah terjadi, tetapi 

profitabilitas dimasa lalu mungkin dapat dipergunakan sebagai indikator profitabilitas 

dimasa yang akan datang. Dengan demikian calon pemodal mungkin akan lebih 

tertarik pada informasi yang terdapat pada laporan rugi laba.

Sedangkan bagi kreditur, mereka akan lebih berkepentingan dengan 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban financialnya. Bagi kreditur jangka 

pendek, mereka akan lebih berkepentingan dengan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Karena itu, disamping faktor keuntungan yang 

akan mampu diperoleh perusahaan, mereka juga berkepentingan dengan tersedianya 

aktiva lancar, dan terutama aktiva likuid. Bagi kreditur jangka panjang, disamping 

faktor keuntungan, juga akan diperhatikan proporsi hutang perusahaan.

Dalam fungsi keuangan umumnya berhubungan dengan usaha - usaha untuk 

mendapatkan dana dan penggunaan dana dalam operasi perusahaan. Penggunaan 

dana dapat berupa investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Setiap 

perusahaan membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasi perusahaan sehari — 

hari. Manajemen modal kerja merupakan salah satu aspek penting dalam penentuan 

sumber daya perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan harian dalam 

mencapai keberhasilan bisnis. Tanpa tersedianya uang kas yang cukup, perusahaan 

tidak dapat mengatur waktu antara penyerahan barang atau jasa dan pembayaran 

tagihannya. Jadi manajemen modal kerja menyangkut persoalan aktiva lancar suatu

perusahaan. Efektivitas modal kerja membutuhkan dukungan perencanaan jangka 

pendek dan perencanaan jangka panjang. Manajemen modal kerja mengacu pada
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spek penatalaksanaan aktiva lancar dan hutang lancar. Manajemen modal 

kerja yang sehat dari suatu perusahaan membutuhkan pegertian tentang interfelasi 

aktiva lancar dengan hutang lancar serta antara modal kerja dan modal investasi 

jangka panjang. Walaupun telaah manajemen modal kerja belum sedalam penelitian 

keputusan dibidang permodalan dan investasi jangka panjang, tetapi manajemen 

modal kerja yang tepat merupakan syarat keberhasilan suatu perusahaan. Untuk 

mengetahui syarat keberhasilan manajemen modal kerja, perlu dilakukan analisis 

keuangan.

semua a

Secara keseluruhan ilmu manajemen keuangan telah muncul dari suatu studi

yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan 

kearah konsepsi teoritis perusahaan dalam lingkungan yang dinamis dan dalam

kondisi yang penuh ketidakpastian. Ilmu manajemen keuangan terus berkembang 

hingga menjadi suatu ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses 

pengambilan keputusan oleh hampir semua perusahaan.

Untuk mengambil semua keputusan keuangan ini diperlukan metode — metode 

analisis. Dalam banyak kasus keputusan yang benar atau salah dapat dipertimbangkan 

wajar melalui analisis keuangan. Tugas untuk menganalisis dan mengambil 

keputusan keuangan merupakan tugas manajer keuangan.

secara

Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap 

perusahaan. Untuk menilai keberhasilan manajemen mengelolah modal kerja perlu 

dilakukan analisis keuangan. Informasi

mencakup penilaian keadaan keuangan perusahaan baik

yang didasarkan pada analisis keuangan 

yang telah lampau,
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isaat sekarang dan ekspektasi masa depan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan 

masalah di masa depan, dan menentukan setiap kekuatan yang dapat dipergunakan.

Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, 

karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang 

keadaan keuangan perusahaan, karena itulah penulis ingin menganalisis keuangan 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan kosmetik, 

wangi - wangian, bahan pembersih dan kemasan plastik, yaitu perusahaan PT

5

Mandom Indonesia Tbk. Perusahaan ini berdomisili di Jakarta dengan pabrik 

berlokasi di Jakarta dan kawasan industri MM 2100, Cibitung, Jawa Barat. Kantor 

pusat perusahaan terletak di Jl. Yos Sudarso By Pass, Jakarta. Perusahaan mulai 

berproduksi secara komersial pada bulan April 1971. Pabrik yang berlokasi di 

Cibitung mulai beroperasi secara komersial pada 4 Januari 2001. Hasil produksi 

perusahaan di pasarkan di dalam dan luar negeri, termasuk ke Uni Emirat Arab, 

Jepang, Malasya, dan Filipina.

Berikut ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Mandom Indonesia 

Tbk, periode tahun 2000 - 2004.
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Tabel 1.1
PT Mandom Indonesia Tbk 

Ikhtisar Data Keuangan Penting 
Periode 2000 - 2004

800.612 637.156 582.748
125.416 90.580

465.547527.633Penjualan Bersih
84.66271.04585.746Laba Usaha
53.02546.79758.10961.85382.492Laba Bersih

175.072175.327175.908191.652247.660Aktiva Lancar 
Aktiva Tidak Lancar 158.510182.248180.099195.949224.704

333.582357.575356.007387.601472.364Jumlah Aktiva
85.05285.53444.51832.77957.684Kewajiban Lancar_____

Kewajiban Tidak Lancar 7.0657.1798.01813.84416951
241.465264.862303.471340.977397.729Ekuitas
333.582357.575356.007387.601 

9,71 %
472.364Jumlah Kewajiaban dan Ekuitas

11,39%8,87%9,97%10,30%Laba Bersih/Penjualan Bersih
15,90%13,09%16,32%15,96%17,46%Laba Bersih / Jumlah Aktiva
21,96%17,67%19,15%18,14%20,,47%Laba Bersih / Ekuitas

205,84%204,98%395,14%584,67%429,34%Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar
25,50%23,92%12,50%12,21% 8,46%Kewajiban Lancar / Jumlah Aktiva
399372 300Laba Bersih per saham (Rupiah) 529 396

Sumber : Laporan tahunan 2004 PT Mandom Indonesia Tbk

Baik perusahaan besar atau kecil dewasa ini perlu untuk menganalisis kinerja

keuangan perusahaan mereka dari beberapa aspek keuangan yang ada, apalagi

perusahaan besar seperti PT Mandom Indonesia Tbk.

Untuk menilai kinerja keuangan pada PT Mandom Indonesia Tbk ini, 

beberapa aspek analisis keuangan yang akan penulis gunakan antara lain :

1. Analisis perbandingan neraca dengan analisis common size dan trend 

(horizontal).

2. Analisis perbandingan rugi laba, dengan analisis common size dan trend 

(horizontal).

3. Analisis Diskriminan - Altman Z Score
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4. Analisis rasio - rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio 

rentabilitas, rasio aktivitas, dan rasio market value.

5. Analisis keuangan sistem Du - pont.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian yang telah di kemukakan pada penjelasan sebelumnya, 

maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan PT Mandom Indonesia Tbk.

2. Faktor - faktor apa saja yang merupakan kekuatan dan kelemahan dalam

bidang keuangan dari perusahaan.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kinerja keuangan PT Mandom Indonesia Tbk.

2. Mengetahui setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat 

menimbulkan masalah di masa depan.

3. Mengetahui setiap kekuatan yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan 

secara optimal oleh PT Mandom Indonesia Tbk.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi masukan bagi pihak — pihak manajemen perusahaan untuk 

membuat kebijakan keuangan yang tepat.

2. Dari hasil analisis keuangan PT Mandom Indonesia Tbk, dapat membantu 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tidak menyimpang dari

permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi 

materi penelitian. Penelitian ini dibatasi pada analisa laporan keuangan PT 

Mandom Indonesia Tbk selama 5 tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 

2004 dengan menggunakan beberapa aspek analisis keuangan yaitu : analisis 

perbandingan neraca dan laporan rugi laba, analisis Diskriminant Altman Z score, 

analisis rasio - rasio keuangan dan analisis keuangan sistem Du-pont.
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1.4.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data — 

data yang penulis peroleh dari laporan tahunan PT Mandom Indonesia Tbk yang 

telah disusun oleh perusahaan dan berisi laporan keuangan , sejarah perusahaan, 

struktur organisasi, perkembangan perusahaan dan lain - lain.

Data lainnnya juga penulis peroleh dari internet, buku — buku atau literatur — 

literatur yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini, sehingga diperoleh 

gambaran dan uraian yang merupakan pegangan dalam pembahasan untuk 

menuju kearah yang sebenarnya.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa tehnik atau metode pengumpulan data yang dapat digunakan, tetapi 

dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya adalah :

• Dokumenter

Dokumenter ini digunakan untuk memperoleh data - data sekunder yang penulis 

perlukan yaitu berupa dokumentasi PT Mandom Indonesia Tbk, seperti data 

keuangan, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan data lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
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1.4.4 Tehnik Analisa

Tehnik analisa yang digunakan terbagi 2, yaitu :

1. Tehnik analisa kuantitatif, yang lebih difokuskan pada analisis laporan

keuangan yaitu melalui:

1) Perbandingan neraca dengan analisis common size dan trend (horizontal)

2) Perbandingan laporan rugi laba dengan analisis common size dan trend 

(horizontal).

3) Analisis diskriminan - Altman Z score

4) Analisis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas/ leverage,

rasio aktivitas, rasio rentabilitas / profitabilitas, dan rasio market value.

5) Analisis keuangan sistem Du - pont

2. Tehnik analisis kualitatif, yaitu yang sifatnya deskriptif analisis seperti 

gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, perkembangan 

usaha, manajemen dan citra perusahaan.
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1. 5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup ruang lingkup

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan tehnik analisa, serta sistematika

pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori - teori yang terdiri dari teori manajemen keuangan, 

teori laporan keuangan, teori analisis laporan keuangan dan penjelasan lainnya yang 

berhubungan dengan tema yang telah ditetapkan.
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini mengetengahkan :

- Sejarah singkat PT Mandom Indonesia Tbk

- Struktur organisasi dan pembagian tugas

- Wewenang dan tanggung jawab

- Kegiatan perusahaan dan perkembangan usaha

- Laporan keuangan perusahaan

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis laporan keuangan yang dirinci atas sub-sub bab : 

- Perhitungan beberapa aspek keuangan, yang terdiri dari :

- Perbandingan neraca

- Perbandingan rugi laba

- Analisis diskriminan - Altman Z score

- Analisis rasio keuangan

- Analisis keuangan sistem Du - pont

- - Interprestasi hasil perhitungan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan secara singkat hasil pembahasan bab — bab sebelumnya 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Dan juga berbagai saran yang mungkin 

bermanfaat untuk pihak perusahaan maupun penulis sendiri
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