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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

   David Lianto (2013) yang mengkaji tentang “Penilaian Kinerja 

Keuangan Perusahaan Menggunakan Analisis Dupont pada PT. Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk dan PT. Gudang Garam Tbk”. Tujuan penelitian 

ini adalah menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan membandingkan 

hasil kinerja kedua perusahaan. 

  Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

Dupont System. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk memiliki kinerja 

keuangan yang lebih baik dibandingkan PT. Gudang Garam Tbk, dilihat 

dari dari pendapatan ROI, Profit Margin, dan Total Asset Turn Over dari 

tahun 2008-2010. 

  Perbedaan penelitian terdahulu sama yang sekarang yaitu terletak 

pada bagan Dupont. Pada peneliti terdahulu bagan Dupont hanya sampai 

pada ROI sedangkan pada penelitian terbaru bagan Duppont sampai pada 

ROE. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Keuangan  

  Definisi Kinerja keuangan menurut Fahmi (2012:2) adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Menurut IAI (2007) kinerja keuangan adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya 

yang dimilikinya.  

Kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian, sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan (Bastian, 2006:274). Kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan 

prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. 

Menurut Martono (2002:52) kinerja keuangan suatu perusahaan 

atau badan usaha lain sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

(stakeholders), seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, 

pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan 

yang berupa neraca dan laporan laba-rugi dari suatu koperasi atau badan 

usaha lain, apabila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan 

gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah 

dicapai oleh suatu koperasi atau badan usaha lain selama kurun waktu 

tertentu. 
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Menurut Umar (2002:18), kinerja perusahaan adalah hasil dari 

semua keputusan manajemen yang dilakukan secara terus-menerus, oleh 

karena itu untuk menilai kienrja perusahaan perlu mengaitkannya dengan 

kinerja keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan-keputusan itu. 

Analisis kienrja keuangan ini didasarkan pada data keuangan yang 

dipublikasikan, seperti tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim digunakan. Jadi, 

kinerja adalah suatu alat untuk mengetahui kesehatan suatu perusahaan 

dan alat utama untuk mengetahui sehatnya suatu perusahaan adalah 

Laporan Keuangan. 

 Menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan ada faktor-faktor yang paling utama 

mempengaruhi dan mendapatkan perhatian oleh penganalisa ada empat 

macam.  

 Pertama, likuiditas. Menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya berarti perusahaan dikatakan dalam keadaan “likuid”.  

 Kedua, solvabilitas. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasikan (pembubaran), baik kewajiban keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila, 
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perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup baik 

untuk membayar semua hutang-hutangnya. 

 Ketiga, rentablitas atau profitabilitas. Menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 

suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian rentabilitas 

suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba 

yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal perusahaan tersebut. 

 Keempat, stabilitas usaha. Menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban 

bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-

hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk 

membayar deviden secara teratur pada pemegang saham tanpa mengalami 

hambatan atau krisis keuangan (Munawir, 2007:31).  

2. Return on Equity (ROE) 

 Keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari return 

on capital (Sloan, 2001:143) atau return on equity (Husnan, 2001: 132). 

Berdasarkan uraian tersebut maka ukuran kinerja keuangan perusahaan 

dalam penelitian ini adalah return  on equity (ROE). Menurut Mardiyanto 

(2009: 196) ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang 
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saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang 

saham atau nilai perusahaan. 

 Menurut Harahap (2007:156) ROE digunakan untuk mengukur 

besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka 

tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi 

para pemegang saham. ROE diukur  dalam satuan persen. Tingkat ROE 

memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga semakin 

besar ROE semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE 

memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor 

akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut, 

dan hal itu menyebabkan harga pasar saham cenderung naik.  

 Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROE adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE 

diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. Angka 

ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham 

bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. 

 Menurut Fredy Rangkuti (2006,77), keuntungan modal sendiri 

disebut juga dengan  ROE (Return On Equity) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi pemilik 

modal dan dihitung berdasarkan pembagian antara laba bersih (keuntungan 

neto sesudah pajak dengan modal sendiri). Rumus yang digunakan adalah:  

 ROE = 
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Return on Equity (ROE) dipengaruhi oleh tiga faktor seperti 

dikemukakan oleh Lukman Syamsudin adalah sebagai berikut:  

a. Total Assets Turnover adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisien 

penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan didalam menghasilkan 

volume penjualan tertentu, Syamsuddin (2007 : 62).  

b. Net Profit Margin adalah rasio antara laba bersih (net profit) yaitu 

penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak 

dibandingkan penjualan, Syamsuddin (2007 : 62).  

c. Leverage / Solvabilitas adalah sebuah indikasi sejauh mana suatu 

perusahaan menggunakan dana pihak luar untuk membeli aktiva. 

Skousen (2005 :786) 

3. Dupont System 

Menurut Brigham Dan Houston (2001) Bagan Duppont bagan yang 

dirancang untuk menunjukan hubungan diantara pengembalian atas 

investasi, perputaran aktiva, margin laba dan leverage. 

Menurut Syamsudin (2001:64) analisis Dupont 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. 

Analisis Dupont 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 Dupont 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. 

Perhitungan tingkat pengembalian ekuitas berdasarkan analisis 

Duppont dapat dilakukan sebagai berikut: 

 Return On Equity = 
                

                 
           

 

Dimana ROA sebagai berikut: 

 Return On Asset = 
           

           
 

 Dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian ekuitas merupakan 

fungsi dari seluruh profitabilitas perusahaan dan jumlah utang yang 

digunakan untuk mebiayai aktiva. Tingkat pengembalian atas aktiva dapat 

disajikan sebagai berikut: 

 Return On Asset = (GrossProfit) x (Asset Turnover) 

 Atau  Return On Equity = 
           

    
   

           

           
 

 Pengkombinasian persamaan-persamaan diatas akan memberi dasar 

persamaan Dupoont yang menunjukan tingkat pengembalian ekuitas 

perusahaan sebagai berikut:  
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                 Return On Equity = 
                                

                 
           

 

 

 Menggunakan persamaan Duppont memungkinkan pihak 

manajemen untuk melihat dengan lebih jelas pengembalian ekuitas dan 

bagaimana hubungan antara margin laba bersih, perputaran aktiva dan 

rasio utang. Kegunaan yang mendasar dari analisis dupoont adalah sifatnya 

yang menunjukan keterkaitan antara rasio hasil pengembalian atas aktiva 

dan rasio atas ekuitas (ROE). Rasio ROA sagat penting untuk menilai 

efektivitas manajemen didalam pengembalian aktiva sedangkan rasio ROE 

memberikan sejauh mana profitabilitas investasi dilakukan. 

 Sistem dupont memungkinkan bagi analisis keuangan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunya ROE 

perusahaan. Jika suatu perusahaan dibiayai dengan ekuitas, maka formula 

ini dapa dimodifikasi. Formula ini menggabungkan laporan laa rugi dan 

neraca yang terdapat dalam laporan keuangan kedalam dua alat ukur 

profitabilitas, yaitu ROA dan ROE. persamaan duppont yang diperluas 

(dimodifikasi) ini menunjukan bagaimana margin laba, rasio perputaran 

aktiva, dan rasio terhadap ekuitas dikombinasikan untuk menentukan 

tingkat pengembalian atas ekuitas (ROE). Berarti rasio ini akan berubah 

dengan adanya variasi perputaran aktiva operasional, laba operasional, dan 

faktor pengali modal (Equity Multiplier). Dengan mengetahui faktor-faktor 

ini memngkinkan pula bagi manajer keuangan untuk memperbaiki 
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kebijakan-kebijakan yang menyebabkan turunya ROE. hal itu dapat dilihat 

dengan persamaan ROE sebagai berikut: (Lawrence J Gitman, 2006). 

                                      
           

    
   

           

           
   

           

           
  

                     Atau ROE = Net Profit Margin x Total Assets Turnover x Financial 

Leverage Multiplier 

 Terdapat beberapa tahap dalam melakukan analisis Dupont. Tahap-

tahap tersebut antara lain yaitu:  

a. Menghitung rasio aktifitas yaitu Total Assets Turn Over (TATO) 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 = Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) / Penjualan 

Bersih  



17 
 

c. Menghitung Return On Investment (ROI) digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang diinvestasikan 

untuk menghasilkan keuntungan. Rumus yang digunakan dalam 

menghitung perputaran aktiva adalah sebagai berikut: 

Return on Investment =  Net profit margin x Assets turnover 

d. Menghitung Financial Leverage Multiplier  

Financial Leverage Multiplier (FLM) Yaitu Total Asset dibagi 

Common Stock Equity. Rasio ini menunjukkan sejauh mana 

perusahaan menggunakan hutang. 

                               
           

                   
 

e. Menghitung Return On Equity  

Untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi pemilik modal. 

ROE = Return On Investment x Financial Leverage Multiplier  

  Dalam menggunakan sistem duppont terdapat kelebihan dan 

kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelebihan dan kelemahan tersebut 

yaitu sebagai berikut:  

a. Kelebihan sistem dupont adalah:  

- Menyeluruh atau komprehensif  

Dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi 

produksi dan efisiensi penjualan.  

- Efisiensi  

Dengan sistem ini dapat membandingkan efisiensi 

perusahaan dengan efisiensi standar industri, sehingga dapat 
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diketahui ranking perusahaan, selanjutnya dapat diketahui kinerja 

perusahaan.  

- Dapat mengukur efisiensi tindakan  

Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

tindakan–tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian dalam 

suatu perusahaan, yaitu dengan mengalikan semua biaya dan 

modal ke dalam bagian yang bersangkutan. 

- Dapat mengukur profitabilitas  

Analisis ini dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas 

dari masing–masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Dengan menggunakan “product cost system” yang baik, modal 

dan biaya dapat dialokasikan ke berbagai produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga akan dapat dihitung 

profitabilitas masing - masing produk.  

- Dapat membuat perencanaan  

Analisis ini dapat juga untuk perencanaan sebagai dasar 

untuk mengambil keputusan jika perusahaan akan ekspansi 

(Munawir ;2001;91-92). 

b. Kelemahan sistem Dupont adalah:  

- Sistem Akuntansi  

Adanya kesulitan dalam membandingkan rate of return 

suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, karena 

praktek akuntansi yang dilakukan berbeda.  
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- Fluktuasi  

Adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli) dengan 

demikian sulit untuk menganalisisnya. 

- Sulit mengadakan perbandingan  

Tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan 

antara dua perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan 

yang sempurna (Munawir, 2001;92-93) 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

  Kerangka pikir merupakan uraian tentang hubungan antara variabel 

yang terikat dalam masalah yang akan diteliti, sesuai dengan rumusan masalah. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas dan teori yang dibahas, 

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelusuran perubahan kinerja 

(ROE). Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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(Lawrence_J._Gitman.2006. Priciples of Managerial Financial) 
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Gambar 1.1. kerangka pikir penelitian 

  Berdasarkan Gambar 1.1. kerangka penelitian ini dapat 

menggambarkan bagaimana perubahan kinerja (ROE) dari tahun ke tahun 

pada PT. Astra International Tbk dengan menggunakan Dupont System. 
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