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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A.  Latar  Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dan selektif, hal tersebut 

menuntut perusahaan harus tumbuh secara kreatif dan inovatif untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, 

jika perusahaan tidak ingin kalah dengan para pesaing, perusahaan harus 

mampu menciptakan produk yang memiliki mutu yang lebih baik dari para 

pesaing untuk memenangkan persaingan dan mendapatkan keuntungan yang 

optimal. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek penting 

dalam perusahaan. Pengoperasian kinerja keuangan yang efektif dan efesien 

dapat membantu meningkatkan keuntungan perusahaan dan dapat digunakan 

untuk membuat kebijakan-kebijakan strategi yang berguna bagi pengembangan 

kegiatan usaha perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. Analisis kinerja 

keuangan bagi perusahaan dapat membantu memahami perkembangan kinerja 

keuangan perusahaan, digunakan sebagai dasar dalam perencanaan perusahaan 

dan memahami kelemahan-kelemahan sebagai tindak koreksi dan langkah 

perbaikan. 

Analisis laporan keuangan perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting terutama bagi pemegang saham, karena pemegang saham dapat 
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mengetahui modal yang diinvestasikan mendapatkan pengembalian yang 

optimal atau tidak dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan menanamkan 

modalnya kembali. Bagi pemegang saham penilain kinerja juga dapat 

digunakan untuk alat koreksi sejauh mana perusahaan mampu mengelola dana 

yang telah diinvestasikannya. Karena semakin tinggi tingkat Laba setelah pajak 

yang diberikan oleh perusahaan kepada investor maka akan semakin tinggi 

nilai perusahaan yang tercermin dalam nilai saham di bursa efek. 

Adanya kinerja keuangan yang baik, akan mendorong investor  untuk 

berinvestasi diperusahaan tersebut. Setiap pihak terutama pihak eksternal 

memerlukan informasi atas laporan keuangan perusahaan. Analisis atas laporan 

keuangan sangat penting, karena dengan mengetahui laporan keuangan 

diketahui bagaimana kinerja keuangan trrsebut (Munawir, 2002:1) 

PT. Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan Go 

Public yang sudah menjadi Holding Company dari beberapa anak perusahaan. 

Sebagai perusahaan yang sudah memutuskan untuk Go Public sudah menjadi 

kewajiban bagi PT. Astra International Tbk untuk menghasilkan kinerja 

keuangan yang baik. Karena kinerja keuangan yang baik dapat menarik minat 

para investor baru untuk menanamkan modal dan semakin tinggi pula nilai 

perusahaan di bursa efek.  

Dunia usaha yang berkembang dengan cepat dan banyaknya 

perusahaan-perusahaan baru yang saling bermunculan sehingga persaingan 

semakin menjadi kompetitif, wajib bagi PT. Astra International Tbk untuk 

lebih efektif dan efesien dalam mengoperasikan kinerja keuangan perusahaan 
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untuk meningkatkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Usaha 

untuk mencapai hal tersebut manajemen financial dituntut mampu memahami 

kinerja keuangan perusahaan, melakukan analisis yang dapat digunakan untuk 

membuat kebijakan-kebijakan strategi yang berguna bagi pengembangan 

kegiatan usaha perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. 

Pendapatan ROE pada PT. Astra International Tbk dari tahun 2009-

2013 pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Penjualan dan ROE PT. Astra International Tbk Periode 2009-

2013  

Tahun Penjualan (Dalam 

Miliaran Rupiah) 

(%) kenaikan  ROE (%) kenaikan 

2009 98,526 
32 % 

25,143% 
3,958% 

2010 
129,991 29,101% 

25% 1,333% 
2011 

162,564 27,768% 

15% 2,473% 
2012 

188,053 25,295% 

3% 4,301% 
2013 193,880 20,994% 

Sumber: Laporan Keuangan perusahaan dan ICMD 

 Tabel 1.1 menggambarkan data penjualan dan pendapatan ROE PT. 

Astra International Tbk dari tahun 2009-2013. Tahun 2010 penjualan 

meningkat 32% dari tahun 2009. Tahun 2011 penjualan meningkat 25% dari 

tahun 2010. Tahun 2012 penjualan meningkat 15% dari tahun 2011. Dan tahun 

2013 mengalami peningkatan  hanya 3% dari tahun 2012. Grafik penjualan dari 

tahun 2009-2013 menunjukakn grafik meningkat setiap tahunnya.  

ROE tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,958% dari tahun 

2009. Tahun 2011 ROE mengalami penurunan sebesar 1,333% dari tahun 2010 
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dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 2,473% dari tahun 2011. 

Untuk tahun 2013 ROE turun sebesar 4,301% dari tahun 2012. Hal tersebut 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan kurang baik dan tidak konsisten, 

karena terjadi fluktuasi pendapatan ROE, meskipun kinerja penjualan 

perusahaan setiap tahun menunjukan grafik yang meningkat.  

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif ekuitas yang diberikan oleh 

para pemodal dan dikelola oleh pihak manajemen untuk beroperasi 

menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan semakin 

efisien dan efektifitas perusahaan menggunakan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka return yang 

didapat perusahaan juga semakin besar. 

Untuk melihat dan menilai kinerja keuangan tidak hanya 

menggunakan analisis secara kualitatif saja, tetapi harus menggunakan metode 

secara kuantitatif. Atas dasar tersebut, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode Dupont System dalam menganalisis dan menelusuri 

kinerja ROE. Dupont System merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menilai efektivitas operasional perusahaan tersebut, karena dalam analisis ini 

mencakup unsur penjualan, aktiva yang digunakan serta laba yang dihasilkan 

perusahaan sehingga dapat diketahui faktor apa yang berkontribusi terhadap 

perubahan kinerja ROE. 

Sistem Dupont ini merupakan pecahan ROE dan ROA menjadi rasio 

komponen. Untuk mengehtahui bahwa tingkat pengembalian ekuitas 
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perusahaan tersebut telah meningkat secara subtansial dalam beberapa tahun 

terakhir yang dapat menguraikan ROA dan ROE menjadi produk sederet rasio 

yang lebih mendasar. Rasio ini membantu kita mengisolasi pengaruh terpisah 

pada kinerja (Brealy dkk,2008) 

Metode Dupont diatas dapat digunakan untuk mengananalisa ROE 

yang dihasilkan perusahaan pada akhir periode laporan keuangan, dan 

penggunaan metode ini dapat memberikan gambaran  terhadap kondisi kinerja 

keuangan perusahaan PT. Astra International Tbk. Dupont System lebih tepat 

jika diterapkan pada perusahaan cabang/ divisi/ departemen/ pusat investasi. 

Melalui analisis ini perusahaan dapat menilai kinerja keuangan divisi/ 

departemen/ pusat investasinya dengan melihat efektivitas penggunaan aktiva 

dalam memperoleh laba bersih, sehingga pada akhirnya perusahaan pusat dapat 

mengambil kebijakan yang tepat atas divisi/ pusat investasinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik ntuk 

melakukan analisis dan menelusuri perubahan kinerja ROE pada PT. Astra 

International Tbk dengan judul “Penerapan Model Dupont System Untuk 

Menganalisis Perubahan Kinerja (ROE) Pada PT. Astra International Tbk”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah Bagaimana perubahan kinerja (ROE)  pada PT. Astra 

International Tbk periode tahun 2009-2013 dengan menggunakan model 

Dupont System? 
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C.  Batasan Penelitian  

 Batasan masalah berfungsi untuk membatasi obyek masalah yang 

diteliti sehingga masalah yang diteliti tidak meluas dan mempermudah 

penelitian dalam menganalisa permasalahan. Adapun pembatasan masalahnya 

yakni laporan keuangan PT. Astra International Tbk selama periode tahun 

2009-2013. 

 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perubahan kinerja ROE pada PT. Asra International Tbk 

periode 2009-2013?  

2. Kegunaan  

a. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan guna 

memperoleh informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat keputusan-keputusan  manajemen terhadap strategi 

perusahaan.  

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tentang 

kondisi kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti 

selanjutnya serta dapat dijadikan acuan pengembangan penelitian yang 

berkaitan tentang penelusuran terhadap perubahan kinerja (ROE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


