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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dibidang ilmu dan teknologi telah 

mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga mempengaruhi 

perkembangan di dunia usaha, hal ini ditandai dengan adanya perusahaan-

perusahaan yang bermunculan seiring berjalannya waktu. Aktivitas dari 

perusahaan-perusahaan tersebut adalah untuk memperoleh laba atau profit 

secara maksimal dan pada akhirnya akan tercapainya tujuan perusahaan dan  

kesejahteraan bagi karyawan. Oleh karena itu pihak manajemen dituntut agar 

dapat memahami kondisi suatu perusahaan dengan mengevaluasi kondisi 

perusahaan terutama dari segi keuangannya, karena hal tersebut merupakan 

kunci perusahaan dapat bertahan hidup. 

Untuk dapat mengevaluasi kondisi keuangan suatu perusahaan 

dibutuhkan informasi yang akurat yaitu laporan keuangan. Perusahaan setiap 

tahun selalu membuat laporan keuangan yang terdiri dari (a) laporan posisi 

keuangan, (b) laporan perubahan modal, (c) laporan laba rugi, (d) laporan 

arus kas serta (e) catatan atas laporan keuangan yang berguna untuk pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai informasi menyeluruh mengenai kondisi 

keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat 

bantu untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan melakukan 

analisis laporan keuangan. 
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Melalui analisis laporan keuangan dapat memperluas informasi dan 

dapat memperkirakan risiko dan potensi di masa yang akan datang serta dapat 

diketahui keberhasilan tercapainya prestasi yang ditunjukkan oleh sehat 

tidaknya laporan keuangan yang merupakan dasar penilaian kinerja keuangan 

yang ada di perusahaan. 

Munawir (2002), kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu 

perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan 

efesien guna mendapatkan hasil yang maksimal. Pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan timbul sebagai akibat dari proses pengambilan 

keputusan manajemen. Dalam pengukuran kinerja keuangan, setiap 

perusahaan memiliki ukuran yang bervariasi sehingga antara perusahaan yang 

satu dan perusahaan lainnya berbeda. Ukuran yang sering digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan analisis 

rasio, analisis nilai tambah pasar (Market Value Added), analisis nilai tambah 

ekonomis (Economic Value Added) dan Balance Scorecard, analisis capital 

asset, management, equity and liquidity (CAMEL) dan Du Pont System 

(Anugrahani, 2007). 

Analisis yang banyak digunakan oleh perusahaan besar adalah dengan 

metode Du Pont System. Analisis Du Pont System merupakan analisis yang 

sifatnya menyeluruh karena mencakup tingkat efesiensi perusahaan dalam 

penggunaan asetnya dan mengukur tingkat keuntungan yang di dapat atas 

penjualan produk. Du Pont System di dalamnya menggabungkan rasio 

aktivitas yaitu perputaran total aset (total asset turnover) dan profit margin 
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atas penjualan dan menunjukkan bagaimana keduanya berinteraksi dalam 

menentukan return on investment (ROI). Analisis du pont system digunakan 

untuk mengetahui faktor mana yang paling kuat pengaruhnya antara total 

asset turnover dan profit magrin terhadap return on investment (ROI). 

Disamping itu dengan menggunakan analisis ini, pengendalian biaya dapat 

diukur dan efisiensi perputaran aset sebagai akibat turun naiknya penjualan 

dapat diukur (Lestari & Dziqron, 2014). 

PT Prima Cahaya Indobeverage merupakan sebuah perusahaan 

manufaktur yang bergerak dalam industri minuman non karbornasi yang 

merupakan minuman ringan. PT Prima Cahaya Indobeverage terletak di 

kawasan industri Bukit Indah, Blok A II Lot. 11-14, Ciparung Sari, 

Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. PT Prima Cahaya Indobeverage 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat dilihat dari daerah 

penjualan yang lebih luas yaitu yang dulunya daerah penjualannya hanya ke 

beberapa pulau untuk saat ini daerah penjualannya ke seluruh Indonesia, 

proses produksi yang meningkat pada tahun 2015 sebanyak 27.166.109 unit, 

penambahan tenaga kerja sampai pada tahun 2015 mencapai 500 lebih 

karyawan dan pembangunan plant baru di Cikampek, Jawa Barat dengan 

kapasitas produksi yang lebih besar. Dengan adanya hal itu tidak menutup 

kemungkinan perusahaan memiliki banyak pesaing yang sejenis. Jika 

perusahaan tidak berlomba-lomba memberikan kinerja serta manajemen yang 

baik dalam persaingan yang ketat maka perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan. 
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Sebelumnya PT Prima Cahaya Indobeverage belum pernah melakukan 

analisis kinerja keuangan dengan beberapa metode analisis laporan keuangan 

seperti analisis rasio keuangan. Oleh karena itu perlu adanya analisis 

keuangan dengan metode du pont system untuk menilai tingkat efektivitas 

operasional perusahaan yang mencakup unsur profit margin, perputaran total 

aset yang digunakan dalam memperoleh laba yang dihasilkan perusahaan dan 

untuk menunjukkan bagaimana return on investment (ROI) berinteraksi 

dengan keduanya 

Atas dasar inilah, maka peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja 

Keuangan PT Prima Cayaha Indobeverage Dengan Metode Du Pont System” 

agar dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan PT Prima 

Cayaha Indobeverage yang pada akhirnya dapat dipakai sebagai evaluasi 

terhadap efektivitas operasional perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah yaitu: “Bagaimana kinerja keuangan pada PT Prima Cahaya 

Indobeverage periode 2013-2015 dengan metode du pont system?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis kinerja keuangan PT Prima Cahaya Indobeverage 

periode 2013-2015 dengan metode du pont system. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

sumber informasi bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam 

kajian tentang analisis laporan keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

sumber informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis laporan 

keuangan dan menjadi masukan bagi PT Prima Cahaya Indobeverage 

sebagai evaluasi kinerja keuangan terhadap efektivitas kegiatan 

perusahaan. 


