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ABSTRAKSI 

Judul : “Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Du Pont System pada perusahaan makanan dan 

minuman yang listing di BEI”. Siti Chalimatus Sa’diyah, Dra Sri wibawani W A, MSi. AK, 

sosenohaji, SE, MSi. 

Tujuan penelitian adalah untuk menngtahui penggunaan profit margin on sales dan perputaran 

aktiva perusahaan dalam menghasilkan ROI yang baik.  

Alat analisis yang digunakan adalah Du pont System merupakan analisis keuangan yang 

mencakup rasio aktivitas dan marjin keuntungan atas penjualan untuk menentukan profitabilitas 

aktiva yang dimiliki perusahaan. Alat ukur yang digunakan langakah 1 menentukan total aktiva 

yang dihasilkan dari aktiva lancar + aktiva tetap, perputaran aktiva dari penjualan : total aktiva. 

Langkah 2 menentukan laba setelah pajak yang dihasilkan dari penjualan – total biaya, rasio laba 

bersih dari laba setelah pajak : penjualan, sedangkan langkah 3 dari perkalian antara laba bersih x 

perputaran aktiva. 

Hasil analisis Du Pont System selama tiga tahun (2005-2007), Maka nilai dari ROI yang paling 

baik adalah PT. Aqua Golden Mississippi Tbk (10.09%), karena perolehan ROI berada di atas 

rerata industry (8,45%). Hal ini dipengaruhi oleh perputaran aktiva dan keuntungan penjualan 

yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam menghasilkan laba lebih baik. 

Sedangakan perolehan PT. Mayora Indah Tbk (8,07%), PT . Davomas Abadi (6,19%), dan PT. 

Ultrajaya Milk Industry Tbk (0,99%), hal ini disebabkan karena penurunan aktiva yang 

disebabkan karena persediaan.  
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