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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2006) adapun obyek 

penelitian dilakukan pada Perusahaan Tenun Pelangi Malang periode 

tahun 2003-2005. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu, bahwa Kinerja 

Keuangan Tenun Pelangi Lawang pada tahun 2003-2005 berdasarkan 

ttolok ukur cross section menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan tenun pelangi baik. Untuk kinerja perusahaan tenun pelangi 

berdasarkan tabel time series menunjukkan pada tahun 2003 sampai 2004 

perkembangannya membaik karena hasil ROI meningkat dari tahun 

sebelumnya. Namun pada tahun 2005 kinerja perusahaan mengalami 

penurunan. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Mardiasmo (2002:125) menyatakan bahwa manfaat pengukuran 

kinerja yaitu, 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen 
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b. Memberikan arah untuk menca pai target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

c. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

rangka memperbaiki kinerja organisasi 

d. Meningkatkan kualitas produk dan jasa, membantu memahami 

proses kegiatan instansi pemerintah 

e. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi, keenam memastikan bahwa  pengambilan keputusan 

dilakukan secara obyektif. 

        Manfaat penelitian kinerja perusahaan menurut (Mulyadi dkk, 

2001:353) adalah sebagai berikut: 

a. Mengelola operasional organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotifasian personel secara maksimum. 

b. Membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

penghargaan personal, seperti promosi, transfer, dam 

pemberhentian. 

c. Mengidentifikasiakan kebutuhan pelatihan  dan pengembangan 

personal dan untuk menyediakan kriteria selektif dan efesiensi 

program pelatihan personel. 

d. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 

 

 Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 
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menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

Fahmi (2012:2). Menurut IAI (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang 

dimilikinya. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang 

dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan 

baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. 

Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai 

standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu perusahaan didalam 

menilai kinerja laporan keuangan biasanya menggunakan alat analisa 

rasio. Dalam analisis rasio hanya menyediakan informasi sepihak yaitu 

berdasarkan Laporan Keuangan saja. 

 

2. Faktor-faktor Penentu Kinerja Keuangan 

Faktor-faktor penentu keuangan ( Munawir, 2007: 30) sebagai berikut: 

a. Likuiditas, yang mampu menunjukan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuanganya yang harus 

segera dipenuhi pada saat ditagih. 

b. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 
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tersebut likuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

c. Rentabilitas atau profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

d. Stabilitas, yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahannya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

beban bunga dan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden 

secara teratur tanpa mengalami hambatan krisis. 

 

3. Analisis Sistem Du pont 

         Menurut Syamsudin (2001:64) analisis Du Pont System adalah 

Return On Invesment (ROI) yang dihasilkan melalui perkalian antara 

keuntungan dari komponen-komponen sales serta efisiensi penggunaan 

total assets di dalam menghasilkan keuntungan tersebut. Menurut Sutrisno 

(2003:256) analisis Du Pont System adalah suatu analisis yang digunakan 

untuk mengontrol perubahan dalam rasio aktivitas dan net profit margin 

dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Return On Invesment (ROI). 

Analisis Du Pont menggabungkan rasio-rasio aktivitas dan profit 

margin, dan menunjukkan bagaimana rasio-rasio tersebut berinteraksi 

untuk menentukan profitabilitas aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Jika rasio perputaran dikalikan dengan marjin laba penjualan, hasilnya 
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adalah tingkat pengembalian aktiva (ROA) atau sering disebut juga tingkat 

pengembalian investasi (ROI) (Sawir, 2005:28). 

Sistem Du Pont sering digunakan untuk pengendalian divisi, 

prosesnya disebut dengan pengendalian terhadap tingkat pengembalian 

investasi (ROI). Jika ROI untuk divisi tertentu berada di bawah angka 

yang ditargetkan, melalui sistem Du Pont dapat ditelusuri sebab–sebab 

terjadinya penurunan ROI. 

Tahap-tahap dalam melakukan analisis Du Pont adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung rasio aktifitas yaitu Total Assets Turn Over (TATO) atau 

perputaran aktiva digunakan untuk mengukur efisiensi penggunan 

aktiva untuk menghasilkan penjualan. Rumus yang digunakan dalam 

menghitung perputaran aktiva adalah sebagai berikut:  

Total Assets  Turnover = Penjualan Bersih / Total Aktiva. 

b. Menghitung profit margin. Profit margin digunakan untuk untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Operating profit margin mengukur persentase dari profit yang 

diperoleh perusahaan dari tiap penjualan sebelum dikurangi dengan 

biaya bunga dan pajak. Pada umumnya semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik. Rumus yang digunakan dalam menghitung net profit 

margin adalah sebagai berikut: 

Net Profit Margin =   
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c. Menghitung Return On Investment (ROI). Rumus yang digunakan 

dalam menghitung perputaran aktiva adalah sebagai berikut: 

Return on Investment = Net profit margin x Total Assets turnover 

ROI (Return on investment)adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dealam aktiva yang digunakan untuk operasinva perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Besarnya ROI dipengaruhi dua faktor: 

Pertama, Turover dari operating assets, Kedua, profit margin yaitu 

besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan 

jumlah penjualan bersih 

= assets turnover x Profit margin atau 

= Penjualan : Operating assets x Laba usaha : Penjualan 

Catatan: 

Net Profit margin = Laba setelah pajak (EAT) x 100% 

Penjualan 

Total asset turnover = Penjualan x 100% 

                           Total asset 

Total asset = Cash + Surat berharga + Piutang dagang + 

   Persediaan + Aktiva tetap /Net 

 

Metode Tolok Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Menurut 

Warsono (2003:30), untuk menentukan apakah suatu perusahaan sehat 

atau tidak sehat dari sisi keuangan dapat dilakukan dengan dua macam 

metode tolak ukur, yaitu: 
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a. Metode Lintas Waktu (Time Series) 

        Metode ini merupakan metode tolak ukur analisis laporan 

keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio 

keuangan perusahaan dari suatu periode tertentu dengan periode 

sebelumnya. 

b. Metode Lintas Seksi/Industri (Cross Section) 

        Metode lintas seksi/industri  (Cross Section) yaitu metode tolak 

ukur yang digunakan untuk menentukan sehat tidaknya posisi 

keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan 

rasio keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan rasio 

keuangan rata-rata industrinya pada periode yang bersangkutan. 

Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang sudah go public,  

atau yang sahamnya sudah tercatat di pasar modal. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka penelitian merupakan uraian tentang hubungan antara 

variabel yng terkait dalam masalah terutama yang akan diteliti, sesuai 

dengan rumusan masalah dan kajian pustaka. Kerangka pikir du pont ini di 

gunakan untuk mengontrol perubahan dalam total asset turnover dan net 

profit margin, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap return on 

investment. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas dan teori 
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yang dibahas, maka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 

evaluasi kinerja perusahaan, dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

 

       

 

 

 

       

 

                  

            

 

               

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka maka dalam 

penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah : 

1. Kinerja keuangan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company 

Tbk. dan  PT Akhasa Wira Internasional, Tbk. dinyatakan sehat Tahun 

2011-2013.   

2. Perusahaan yang mempunyai kinerja lebih baik adalah PT Ultrajaya 

Milk Industry and Trading Company, Tbk. 

 

Evaluasi Kinerja Keuangan (Analisis Du pont) 

PT Ultrajaya Milk Industry And Trading Company, Tbk. 

Dan PT Akhasa Wira Internasional, Tbk. 

Analisis Cross Saction 

Laporan Keuangan Perusahaan 

Sehat 

Analisis Time Series 

 

Baik Tidak Sehat Tidak Lebih Baik 


