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Analisis fundamental menjelaskan bahwa investor dapat melakukan 

analisis berdasarakan kinerja perusahaan. Analisis ini terutama menyangkut 

faktor-faktor yang memberi informasi tentang kinerja perusahaan, seperti 

kemampuan manajemen dalam mengelolah kegiatan operasional perusahaan, 

prospek bisnis perusahaan di masa mendatang dan sebagainya, dan aspek kinerja 

keuangan yang diwakili oleh rasio-rasio keuangan dianggap mampu 

menggambarkan operasi perusahaan atau aspek fundamental perusahaan dalam 

persaingan dunia usaha secara ekstensif.Pengukuran kinerja keuangan biasanya 

merupakan pusat perhatian investor maupun analis keuangan. PT. Ades Waters 

Indonesia Tbk. adalah salah satu perusahaan yang telah listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), perusahaan ini mengalami kerugian pada tahun 2007 dan 2008 

karena memiliki hutang yang cukup besar, akan tetapi pada tahun 2009 sampai 

2011 dengan jumlah hutang yang tidak berbeda jauh, perusahaan ini bisa 

menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan unutk mendeskripsikan kinerja PT. 

Ades Waters Indonesia Tbk. tahun 2007-2011 dengan analisis fundamental 

perusahaan sebagai metode analisis yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. 

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan kinerja PT. Ades Waters Indonesia Tbk. 

tahun 2007-2011. Oleh karena itu peneliti melakukan pengumpulan data yang 

dibutuhkan dengan cara dokumentasi, melakukan analisis fundamental perusahaan 

dengan menggunakan analisis rasio, melakukan analisis kinerja perusahaan secara 

time series dan cross section approach, penyajian data dan membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: current rasio meningkat dari 2007 

sampai 2009, sedangkan dari 2010 sampai 2011 menurun. Debt to equity rasio 

kurang stabil, terjadi naik-turun pada setiap tahunnya. Gross profit margin 

menunjukan hasil yang terus meningkat dari 2007 sampai 2011. Operating profit 

margin meningkat dari 2007 sampai 2010, dan menurun pada 2011. Net profit 

margin meningkat dari 2007 sampai 2010, dan juga menurun pada 20011. ROA 

(Return On Asset) meningkat dari 2007 sampai 2009, sedangkan dari 2010 sampai 

2011 menurun. ROE (Return On Equity) meningkat dari 2007 sampai 2010, tetapi 

pada 2011 menurun. EPS (Earning Per Share) meningkat dari 2007 sampai 2010, 

sedangkan pada 2011 menurun. PER (Price Earning Ratio) kurang stabil, terjadi 

naik-turun pada setiap tahunnya. 


