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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan PT Unilever
Indonesia Tbk dan PT Mandom Indonesia Tbk dalam menghadapi pasar ASEAN
dan perdagangan bebas di ASEAN di bidang industri kosmestik.
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif. Obyek yang
digunakan yaitu data laporan keuangan yang berupa Neraca dan Laporan Laba
Rugi PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Mandom Indonesia Tbk pada periode
2013, dan 2015. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa rasio likuiditas,
rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas.
Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan PT Unilever Indonesia
memiliki angka rasio yang lebih baik selama periode 2013-2015 berdasarkan
rasio profitabilitas, solvabilitas, Debt to Total Asset dan aktivitas sedangkan pada
rasio likuiditas PT Mandom Indonesia Tbk memiliki angka rasio yang lebih baik
dibandingkan dengan PT Unilever Indonesia Tbk.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk lebih
diunggulkan bila dilihat dari kinerja keuangan. Hal ini terbukti dengan
pertumbuhan pasar yang kuat di sebagian besar kategori. Secara keseluruhan
kedua perusahaan tersebut cukup siap dalam menyambut pasar ASEAN dan
perdagangan bebas di ASEAN.
Untuk meningkatkan kinerja keuangan sebaiknya manajemen lebih cermat
dalam mengelola data keuangan dan dalam mengambil keputusan serta dapat
berinovasi. Hal ini bertujuan agar perusahaan mampu bersaing dan bertahan
dalam industri kosmetikIndonesia.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilita,
Aktivitas
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ABSTRACT
The purpose of the research to measure the financial performance of PT
Unilever Indonesia Tbk and PT Mandom Indonesia Tbk in facing the ASEAN
market and free trade in ASEAN in the field of industrial cosmetics.
This research uses descriptive quantitative method. Object used is in the
form of financial statement data balance sheet and income statement PT Unilever
Indonesia Tbk and PT Mandom Indonesia Tbk in periode 2013, 2014,and 2015,.
This research uses analysis tools such as liquidity ratio, profitability ratio,
solvency ratio and activity ratio.
The overall results of the study showed PT Unilever Indonesia has the
better ratio during the period 2013-2015 based profitabilitas ratio , solvency ,
Debt to Total Assets and activity while on liquidity ratio PT Mandom Indonesia
Tbk have better ratios compared with PT Unilever Indonesia Tbk .
The conclusion from this research is PT Unilever Indonesia Tbk is more
favored when viewed from the financial performance. This is evidenced by
strong market growth in most categories. Overall both companies are quite ready
to welcome the ASEAN market and free trade in ASEAN.
To improve the financial performance management should be more
careful in managing financial data and in making decisions and can innovate. It
is intended that the company is able to complete and survive in the cosmetics
industry in Indonesia.

Keyword :Financial Performance, Liquidity, Profitability, Solvency, Activities
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