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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan dapat dikatakan sehat apabila perusahaan dapat bertahan 

dalam kondisi ekonomi yang sulit, yang terlihat dari kemampuannya dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan dan melaksanakan operasinya 

dengan stabil serta dapat menjaga kontinuitas perkembangan usahanya dari 

waktu ke waktu. Masyarakat pada umumnya mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerjanya.  

Memaksimalkan nilai perusahaan dengan pengukuran kinerja, akan 

membawa informasi penting dalam membantu pengambilan keputusan bagi 

pihak kreditur, pemegang saham maupun bagi pihak intern perusahaan, yang 

akan berdampak pada kesehatan perusahaan yang lebih baik lagi. Mengetahui 

kondisi kinerja perusahaan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan 

oleh suatu perusahaan sebelum memutuskan suatu kebijakan, maka 

diperlukannya analisis data-data kinerja perusahaan dari tahun-tahun yang lalu 

sehingga dapat diketahui kelemahan serta keputusan yang cukup baik. 

Kondisi perusahaan yang harus selalu dipantau, dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan yang pada umumnya terdiri dari laporan 

neraca dan laporan laba/rugi. Laporan neraca dan laba/rugi ini bersifat saling 

berkaitan dan melengkapi. Neraca menggambarkan keadaan keuangan suatu 

perusahaan pada periode tertentu, sedangkan laporan laba/rugi menunjukkan 
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hasil usaha dan biaya-biaya selama periode akuntansi. Laporan keuangan yang 

berkepentingan terhadap informasi keuangan harus melakukan analisis 

terlebih dahulu. 

Analisis laporan keuangan dapat diketahui keberhasilan tercapainya 

prestasi yang ditunjukkan oleh sehat tidaknya laporan keuangan tersebut, yang 

merupakan dasar penilaian prestasi/hasil kerja seluruh departemen atau bagian 

yang ada diperusahaan. Salah satu dasar yang dijadikan pertimbangan sebagai 

acuan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi perusahaan. 

Terdapat beberapa alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja 

keuangan diantaranya adalah analisis rasio, analisis nilai tambah pasar 

(Market Value Added/ MVA), Analisis Balance Score Card/ BSC, Analisis 

Capital Asset, Management, Equity and Liquidity (CAMEL) dan Du Pont 

System. 

Metode lain analisis laporan keuangan yang dapat digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

leverage, rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar. Pengembangan dari analisis 

rasio keuangan yang ada adalah analisis Du Pont System yang merupakan 

penggabungan antara rasio aktivitas dan profitabilitas. Analisis Du Pont 

System bersifat menyeluruh karena mencakup tingkat efisiensi perusahaan 

dalam penggunaan aktivanya dan dapat mengukur tingkat keuntungan atas 

penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. 
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Penelitian ini menggunakan perusahaan Property & Real Estate sebagai 

objek penelitian dikarenakan perusahaan Property & Real Estate memiliki 

potensi yang menjanjikan. Adanya prospek bisnis yang menjanjikan akan 

menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya. Faktor yang 

mendasari antara lain adalah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar 

sehingga dapat menciptakan potensi pasar yang besar pula. Property & Real 

Estate di Indonesia merupakan perusahaan property yang bergerak dalam 

penyediaan, pengadaan, serta pengolahan tanah bagi keperluan-keperluan 

usaha industry. 

Sektor Property & Real Estate ini mempunyai 47 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun peneliti hanya menggunakan 4 

perusahaan dengan kriteria tertentu. Berdasarkan data penjualan dan laba yang 

diperoleh perusahaan Property & Real Estate menunjukan bahwa terjadi 

ketidakstabilan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Penjualan dan Laba 

 

Kode 
Perusahaan 

penjualan 

2012 2013 2014 

COWL Rp311,479,199,666  Rp330,837,427,396 Rp566,385,701,354 

CTRA Rp3,123,322,669,123  Rp5,077,062,064,784  Rp6,344,235,902,316  

GWSA Rp713,853,560,743  Rp91,916,072,166  Rp176,000,943,214  

LPKR Rp6,160,214,023,204  Rp6,666,214,436,793  Rp11,655,041,747,007  

Kode 
Perusahaan 

Laba 

2012 2013 2014 

COWL Rp69,675,152,924  Rp48,711,921,383  Rp35,397,041,451  

CTRA Rp849,382,875,816  Rp413,388,450,323  Rp394,142,840,271  

GWSA Rp434,314,925,774  Rp144,360,310,456  Rp121,745,364,480  

LPKR Rp1,322,847,018,938  Rp 592,491,214,696  Rp135,215,910,627  

Sumber: Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI 
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Berdasarkan tabel penjualan danlaba dapat diketahui bahwa tingkat 

penjualan mengalami peningkatan namun dilihat dari laba mengalami 

penurunan, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Brealey 

(2011) menjelaskan tentang Packing Order Theory. Teori ini menjelaskan 

bahwa perusahaan yang penjualannya tumbuh secara besar akan 

menghasilakan laba yang cukup tinggi sehingga perusahaan lebih cenderung 

untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan dengan dana internal yang 

berasal dari hasil operasinya. 

Tingkat penjualan dan laba dapat menjadi salah satu alat untuk 

mengetahui kondisi suatu perusahaan, laba pada penelitian ini disebabkan 

karena besanya biaya-biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat penjualan, maka perlu diadakan analisis terhadap laporan 

keuangan. 

Adanya ketidakstabilan tersebut, menyebabkan peniliti tertarik untuk 

mengetahui kondisi kesehatan keuangan pada perusahaan Property & Real 

Estate. Du Pont System ini digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi 

kinerja keuangan perusahaan pada masa lampau sampai saat ini beserta 

prospeknya dimasa yang akan datang dan kemudian akan digunakan sebagai 

dasar untuk pembuatan keputusan oleh pihak yang berkepentingan, yang 

nantinya dapat dipergunakan para pihak manajemen sebagai pilihan dalam 

pengambilan keputusan yang dapat memulihkan kondisi perusahaan yang baik 

seperti pada tahun yang sebelumnya. 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Property & 

Real Estate (Du Pont SystemModel) 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan Property & Real Estate 

berdasarkan Du Pont System? 

2. Apakah kinerja keuangan perusahaan Property & Real Estate berdasarkan 

Du Pont System dalam kondisi sehat? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian perlu dilakukan agar pokok permasalahan 

tidak melebar yaitu terbatas pada periode data yang digunakan dimulai periode 

2012-2014 dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan Du Pont 

System. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan Property & Real 

Estate berdasarkan Du Pont System. 

2. Untuk menganalisis kondisi kesehatan kinerja keuangan perusahaan 

Property & Real Estate dengan menggunakan Du Pont System. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan refrensi bagi 

pembuatan keputusan tentang kondisi keuangan perusahaan dari analisis 

Du Pont System pada laporan keuangan perusahaan dalam menentukan 

kebijaksanaan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Bagi Kreditur 

Penelitian ini sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada para 

kreditur tentang kesehatan keuangan perusahaan, sehingga para kreditur 

percaya dan dapat memberikan dana atau modalnya pada perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu refrensi untuk   

penyusunan penelitian yang selanjutnya pada waktu yang akan datang 

khususnya yang membahas topik yang sama. 

 


