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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Cahyani et al. (2014) tentang analisis penerapan du pont system 

terhadap laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dengan hasil pembahasan bahwa pada PT Kimia Farma 

(Persero), Tbk dari tingkat du pont system selama lima tahun dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup baik 

meskipun di tahun 2013 terjadi penurunan. Hal ini membuktikan bahwa 

perusahaan mampu menggunakan asetnya secara efisien. 

Lestari & Dziqron (2014) tentang penerapan du pont system untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan (studi pada perusahaan semen yang 

terdaftar di BEI tahun 2007-2011) berdasarkan hasil penelitian dari penerapan 

du pont system dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan semen yang 

terdaftar di BEI selama lima tahun menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba semakin baik. 

Laurent et al. (2015) tentang analisis kinerja keuangan berdasarkan du 

pont system pada PT Timah 2009-2013 hasil penelitian menujukkan bahwa 

kinerja keuangan PT Timah menurun dapat dilihat dari total asset turnover 

(TATO) mengalami penurunan dari 2009-2013. PT Timah harus 

memperhatikan dan mengoptimalkan perputaran aset. 
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Adapun keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah sama-sama menggunakan alat analisis yaitu metode du pont system. 

Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah objek yang diteliti berbeda yaitu perusahaan yang bergerak 

dibidang industri minuman ringan dan periode data yaitu pada periode 2013 

sampai dengan 2015. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kinerja Keuangan Perusahaan 

a. Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sukhemi (2007), kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang 

dicapai perusahan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan 

tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja perusahaan adalah pengukuran 

prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 

pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan sulit, karena 

menyangkut efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari 

kegiatan perusahaan (Meriewaty & Setyani, 2005). 

Brigham & Houston (2006: 128), analisis kinerja keuangan 

umumnya dirancang untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dari 

sebuah perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis 

dan untuk menunjukkan apakah posisi keuangannya selama ini telah 

membaik atau memburuk. 
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Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2015), kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki dengan 

ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan. Dalam pengkuran kinerja keuangan setiap perusahaan 

memiliki ukuran yang berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan 

yang lain. Ukuran yang sering digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan adalah dengan analisis rasio keuangan. Unsur yang 

berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja keuangan disajikan pada 

laporan keuangan. 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan dapat mempengaruhi 

perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan tergantung pada 

sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Oleh karena itu, pihak 

manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan 

dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan 

pengukuran kinerja keuangan tersebut. 
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Munawir (2010: 31), ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan yakni: 

1. Mengetahui tingkat likuiditas, kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan 

dan kemampuan menggunakan aset secara produktif. 

4. Mengetahui tingkat stabilitas, kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. 

Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan 

membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. 

c. Penilaian Kinerja Keuangan 

Mathis & Jackson (2006), Penilaian kinerja (performance appraisal) 

adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan 

mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian 

mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian 

kinerja juga disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan 

kerja, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil. 
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Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Sebagai dasar informasi dalam pembuatan keputusan-keputusan 

personalia. 

3. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam 

pelaksanaan kegiatannya. 

 

2. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2015: PSAK no. 1 revisi 2011) 

menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan 

merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai 

perkembangan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk 

menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan 

rencana di masa akan datang. 

Kasmir (2011: 7), laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi 

perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan 
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terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk 

neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi 

aset; liabilitas; ekuitas; pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan 

kerugian; kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik; dan arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 

catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam 

memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan 

kepastian diperolehnya kas dan setara kas. (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2015, PSAK No. 1 revisi 2011). 

Pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk 

meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul 

dari keputusan ekonomis yang diambilnya. 
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c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

1. Prastowo (2010: 6), karakteristik kualitatif laporan keuangan 

merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan 

tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini meliputi 

karakteristik dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat 

diperbandingkan.  

2. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. 

3. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan 

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan 

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud 

penggunanya. 

4. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 
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hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

5. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 

d. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Kasmir (2011: 16) ada lima keterbatasan laporan keuangan yang 

dimiliki perusahaan yaitu: 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), di 

mana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan 

hanya untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak 

menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan 

pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang 

ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan 

kepada sifat formalnya. 
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e. Komponen Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2015: PSAK No.1 revisi 2011), laporan 

keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

1. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode 

Laporan Posisi Keuangan (balance sheet) merupakan laporan yang 

menunjukan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya 

dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aset 

(harta), utang serta ekuitas suatu perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi Selama Periode 

Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan 

yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. Di dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan dan 

sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar 

jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. 

Dari jumlah pendapatan dan biaya ini terdapat selisih yang merupakan 

laba atau rugi. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi jumlah dan 

jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga 

menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan 

modal di perusahaan. 
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4. Laporan Arus Kas Selama Periode 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas terdiri 

dari arus kas masuk (cash in) dan kas keluar (cash out) selama periode 

tertentu. Kas masuk terdiri dari kas yang masuk ke perusahaan, seperti 

hasil penjualan atau penerimaan lainnya. Kas keluar merupakan 

sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluaran seperti pembayaran 

biaya operasional perusahaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan 

informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan 

tertentu. 

 

3. Analisis Laporan Keuangan 

a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Harahap (2009: 190), analisis laporan keuangan berarti menguraikan 

akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan 

melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai 

makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif 

maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 

keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan 

keputusan yang tepat. 
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b. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Kasmir (2011: 68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode; 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan; 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan; 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini; 

Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah 

perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal; 

Sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka 

capai. 

c. Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

Harahap (2009: 203), kelemahan analisis laporan keuangan adalah: 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 

karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu dilihat agar 

kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk 

menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya angka-angka laporan 
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keuangan. Kita juga harus melihat aspek-aspek lainnya seperti tujuan 

perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 

perusahaan dan budaya masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

 

4. Analisis Rasio Keuangan 

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio 

yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada penganalisa baik atau 

buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan (Munawir, 2010, 64). 

Kasmir (2011: 93) analisis rasio keuangan adalah kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan 

cara membagi suatu angka dengan angka lainnya. Perbandingan ini dapat 

dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan 

keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. 

Kemudian angka-angka yang dibandingkan dapat dengan satu periode 

maupun beberapa periode. 

 

b. Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Kasmir (2011: 110), umumnya rasio dapat dikelompokkan dalam 4 

(empat) tipe dasar, yaitu: 
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1. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

a) Rasio Lancar, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Rumus: 𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
𝒙𝟏𝟎𝟎 

b) Rasio Cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang lancar dengan 

aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory). 

Rumus:𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓−𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
𝒙𝟏𝟎𝟎 

c) Rasio Kas, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. 

Rumus:𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑲𝒂𝒔+𝑩𝒂𝒏𝒌

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
𝒙𝟏𝟎𝟎 

2. Rasio Solvabilitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. 

a) Debt to Asset Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aset. Rumus: 𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

b) Debt to Equity Ratio, rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rumus: 𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
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c) Long Term Debt to Equity Ratio, rasio untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang 

jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. 

Rumus: 𝑳𝑻𝑫𝒕𝑬𝑹 =
𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑱𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂 𝑷𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈

𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

3. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

a) Perputaran Piutang, rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

lama penagihan piutang selama satu periode. Rumus: 

𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 =
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕

𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈
𝒙𝟏 𝒌𝒂𝒍𝒊 

b) Perputaran Persediaan, rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

kali dana yang ditanam dalam sediaan (inventory) ini berputar dalam 

satu periode. Rumus: 𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏 =

𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒐𝒌𝒐𝒌 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏
𝒙 𝟏 𝒌𝒂𝒍𝒊 

c) Total Asset Turnover (TATO), rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur 

berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aset. 

Rumus: 𝑻𝑨𝑻𝑶 =
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
𝒙 𝟏 𝒌𝒂𝒍𝒊 

4. Rasio Profitabilitas, rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. 

a) Net Profit Margin, rasio yang digunakan untuk mengukur margin 

atas laba penjualan. Rumus: 𝑵𝑷𝑴 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
x100 
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b) Return On Investment (ROI), rasio yang menunjukkan hasil (retun) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Rumus: 𝑹𝑶𝑰 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎 

ROI dengan Du Pont System, Rumus: 𝑹𝑶𝑰 𝑫𝒖 𝑷𝒐𝒏𝒕 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 =

𝑵𝑷𝑴𝒙𝑻𝑨𝑻𝑶 

c. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Harahap (2009: 298), analisis rasio mempunyai keunggulan 

dibandingkan teknik analisa lain yaitu:  

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perubahan ditengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

5. Menstandarisir ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah membandingkan dengan perusahaan lain atau melihat 

perkembangan perusahaan secara periodik (time series). 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang. 

Harahap (2009: 298), keterbatasan analisis rasio yaitu: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakain 
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2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga 

menjadi keterbatasan teknik seperti ini. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio. 

Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

 

5. Analisis Du Pont System 

a. Pengertian Analisis Du Pont System 

Du pont system adalah rumus yang menunjukkan tingkat 

pengembalian aset yang dapat diperoleh dari perkalian margin laba bersih 

(net profit margin) dengan perputaran total aset (Brigham & Houston, 

2006). Syamsudin (2007: 64) analisis du pont system adalah ROI yang 

dihasilkan melalui perkalian antara keuntungan dari komponen-komponen 

sales serta efisiensi penggunaan total asset di dalam menghasilkan 

keuntungan tersebut. Sedangkan pendapat Sutrisno (2001: 256) adalah 

suatu analisis yang digunakan untuk mengontrol perubahan dalam rasio 

aktivitas dan net profit margin dan seberapa besar pengaruhnya terhadap 

ROI. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa du pont system 

merupakan suatu sistem analisis yang menunjukkan hubungan antara ROI, 

asset turnover, profit margin. 

 

b. Keunggulan dan Kelemahan Du Pont System 

Adapun keunggulan analisis du pont system adalah (Harahap, 2009, 

333): 
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1. Sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang sifatnya menyeluruh 

dan manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi pendayagunaan aset. 

2. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga diketahui produk mana yang 

potensial. 

3. Dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan pendekatan yang 

lebih integratif dan menggunakan laporan keuangan sebagai 

analisisnya. 

Sedangkan kelamahan dari analisis du pont system adalah (Harahap, 

2009, 341): 

1. ROI suatu perusahaan sulit dibandingkan dengan ROI perusahaan lain 

yang sejenis, karena adanya perbedaan praktek akuntansi yang 

digunakan. 

2. Dengan menggunakan ROI saja tidak akan dapat digunakan untuk 

mengadakan perbandingan antara dua permasalahan atau lebih dengan 

mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 
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c. Formulasi Bagan Du Pont System 

Gambar 2.1 Bagan Du Pont System 

 

Sumber: Sutrisno (2001: 257) 

 

 

 

6. Return On Investment (ROI) 

a. Pengertian Return On Investment (ROI) 

Munawir (2010: 89), Return On Investment (ROI) merupakan teknik 

analisa yang lazim digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return On Investment itu 

sendiri adalah salah satu dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan.  
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Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor: 

1. Tingkat perputaran aset yang digunakan untuk operasi 

2. Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan 

dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini 

mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan 

dihubungkan dengan penjualannya. 

Rumus = Total Asset Turnover X Net Profit Margin 

                                         atau  

            = 
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏

𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒆𝒕
 X 

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

 

b. Kelebihan dan Kelemahan Return On Investment (ROI) 

Kelebihan Return On Investment (ROI) adalah (Munawir, 2010, 91): 

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. 

2. Untuk mengetahui perbandingan antara perusahaan satu dan perusahaan 

lain yang sejenis. 

3. ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi suatu bagian dengan 

bagian yang lain dalam perusahaan yang bersangkutan. 

4. ROI dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

5. ROI selain berguna untuk keperluan control juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. 

 



25 

Kelemahan Return On Investment (ROI) adalah (Munawir, 2010, 

92): 

1. Salah satu kelemahan yang prinsipil ialah kesukarannya dalam

membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan

lain yang sejenis.

2. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya

fluktuasi nilai dari uang (daya belinya).

Dengan menggunakan return on investment (ROI) saja tidak akan dapat

digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau

lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan.


