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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini diperlukakan manajemen yang mampu 

dalam mengelola perusahaan untuk survive dan mampu bersaing. Suatu 

perusahaan dalam melakukan kegiatannya membutuhkan sebuah informasi 

yang digunakan dalam melihat tingkat kinerja perusahaan dari tahun  

ketahun. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat apakah dalam 

menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan rencana dan tujuan 

perusahaan adalah dengan mengukur kinerja keuangan. Pengukuran kinerja 

perusahaan dapat digunakan utntuk menilai keberhasilan perusahaan dan 

juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyususn strategi perusahaan. 

Salah satu dasar yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja 

perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

informasi yang paling penting bagi perusahaan. Menurut PSAK No. 01 

(2013) Laporan keuangan  lengkap  terdiri dari laporan posisi keuangan 

pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas 

selama periode, catatan atas laporan keuangan, yang berisi ringkasan 

kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. 

Dalam menilai kinerja keuangan rata-rata perusahaan melakukan 

pengukuran dengan menggunakan pengukuran rasio-rasio seperti
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 perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas. Tetapi dari perhitungan rasio-rasio tersebut hanya menghitung 

pos-pos tertentu saja tidak secara keseluruhan dan membandingkan. 

Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan akan kurang 

optimal bila mengandalkan perhitungan rasio keuangan secara parsial, oleh 

karena itu di perlukan pengukuran kinerja yang komprehensif yang bisa 

menumbuhkan rasio yang lain. Pendekatan yang bisa digunakan untuk 

mengaitkan antar komponen rasio adalah pendekatan dupont. Pendekatan ini 

menempatkan rasio ROI sebagai rasio utama yang di pengaruhi oleh 

beberapa rasio yaitu rasio perputaran laba  NPM dan rasio perputaran aset 

TATO. 

Analisis Du Pont system adalah mengembangkan analisis yang 

memisahkan profit dengan pemanfaatan asset. Analisis ini menggunakan 

tiga rasio yaitu ROI, profit margin, dan perputaran aktiva. Dalam 

menggunakan analisis ini salah satu kelebihan adalah sifat analisisnya 

menyeluruh dan manajemen mengetahui tingkat efisiensi asset dan juga 

dapat membandingkan efisiensi penggunaan ekuitas pada perusahaan yang 

sejenis. Du Pont System ini didalamnya menggabungkan rasio perputaran 

total Asset dengan rasio laba (profit margin) atas penjualan dan 

menunjukkan bagaimana keduanya berinteraksi dalam menentukan Return 

On Investment (ROI), yaitu profitabilitas atas Asset yang dimiliki 

perusahaan. Rasio laba atas penjualan (profit margin) dipengaruhi oleh 

tingkat penjualan dan laba bersih yang dihasilkan. Berarti laba atas 
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penjualan ( profit margin ) ini mencakup pula seluruh biaya yang digunakan 

dalam operasional perusahaan. Rasio perputaran total Asset sendiri 

dipengaruhi oleh penjualan dan total Asset. 

Analisa Return on Investment (ROI) dalam analisa laporan 

keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik 

analisa keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Analisa ROI ini 

sudah merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan 

perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

Analisis ini juga memberikan beberapa manfaat bagi manajemen 

perusahaan dan juga investor. Terhadap manajemen dapat memberikan 

informasi penyebab turunnya ROI, apakah karena profit marjin yang turun 

atau karena perputaran aktiva yang turun. Sehingga dapat diketahui 

permasalahan yang sesungguhnya, dan kemudian dapat diambil tindakan 

yang lebih akurat untuk mengatasinya. Bagi investor analisis ini 

memberikan dampak dalam melakukan investasi bagi investor dan calon 

investor dalam memberikan alternatif bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. Kinerja keuangan  merupakan suatu usaha 

formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode 

tertentu. 

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan 

pembangunan yang semakin meningkat, maka bisnis di bidang semen 

sangat berkembang. khususnya pembangunan diluar Jawa, akan 



4 
 

 
 

berpengaruh pada kebutuhan semen (Dirjen Industri Manufaktur 

Kementrian Perindustrian 2012). Semen merupakan komponen utama yang 

digunakan dalam proses pembangunan sehingga tidak bisa dipisahkan. 

Menurut ketua asosiasi semen Indonesia, Widodo (2012) mengatakan 

bahwa konsumsi semen per kapita terus tumbuh dalam kurun lima tahun 

terakhir. Pada 2007 konsumsi semen per kapita sebesa 141 kilogram. Angka 

ini melonjak menjadi 200 kilogram per kapita pada tahun 2011. Faktor 

pendorong meningkatnya permintaan semen ini dikarenakan kesadaran 

masyarakat untuk memiliki rumah dan juga faktor pendorong lainnya yaitu, 

pembangunan dibidang infrastruktur. Dengan meningkatnya permintaan 

akan produk semen merupakan suatu peluang bisnis yang menjanjikan bagi 

perusahaan semen. 

Hal ini mendorong perusahaan semen tumbuh dengan pesat 

sehingga perusahaan berlomba-lomba memberikan  yang  terbaik bagi  

konsumen. Penelitian yang dilakukan. Jamil (2013) dari perhitungan du pont 

system menunjukkan bahwa ROI PT.Holcim Indonesia pada tahun 2010-

2012 selalu mengalami kenaikan. Dan ROI pada PT.Indocement Tunggal 

Prakasa Tbk pada tahun 2010-2012 berfluktuasi. Sedangkan ROI pada 

PT.Semen Gresik (Persero) pada tahun 2010-2012 selalu mengalami 

penurunan. Sehingga dari semua perhitungan tersebut kinerja paling baik 

adalah rata-rata ROI yang dihasilkan oleh PT.Indocemen Tunggal Prakarsa 

Tbk. Dengan demikian, perusahaan semen menjadi alasan dalam pemilihan 

obyek bagi penelitian ini, karena semakin tingginya persaingan di industri 
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semen. Jadi, perlu dilakukan analisis kinerja keuangan untuk melihat 

konsistensi kinerja perusahaan dari tahun ke tahun dan untuk 

mengidentifikasi faktor faktor pemicu naik dan turunnya kinerja perusahaan. 

Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk 

mendapatkan informasi kinerja keuangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan semen, baik manajer perusahaan, 

kreditor maupun investor. 

Penelitian ini mengambil empat perusahaan semen dari enam 

perusahaan semen yang terdaftar di BEI dikarenakan hanya empat 

perusahaan semen yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini diantaranya, 

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT. Holcim Indonesia  (persero) 

Tbk, PT. Semen Baturaja (persero) Tbk. PT Semen Indonesia Tbk. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini ditetapkan 

topik sekaligus sebagai judul : “Analisis Du Pont System Untuk Penilaian 

Kinerja Keuangan Perusahaan Semen Yang Terdaftar di BEI”. 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimna kinerja keungan pada perusahaan Semen yang terdaftar di 

BEI  jika dianalisis dengan Du Pont System ? 

2. Berdasarkan analisis Du Pont System, faktor - faktor apa saja yang 

menjadi pemicu terhadap naik dan turunnya kinerja keuangan pada 

perusahaan semen yang terdaftar di BEI ? 
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C. Batasan masalah 

Agar tujuan penelitian ini bisa tercapai dan agar pembahasan tidak melebar 

dari rumusan masalah, maka dalam hal ini peneliti membatasi pokok 

pembahasan pada : 

1. Data yang di teliti hanya di fokuskan pada laporan keuangannya 

(khususnya Neraca dan Laporan Laba Rugi)  perusahan semen yang 

terdaftar di BEI periode 2014-2016 

2. Du Pont System yang di pakai dalam penelitian ini adalah sistem yang 

belum dimodifikasi yaitu hasil akhir berupa Return On Investmen (ROI) 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penlitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan semen yang terdaftar di 

BEI jika dianalisis dengan Du Pont System. 

2. untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

naik dan turunnya kinerja keuangan pada perusahaan semen yang 

terdaftar di BEI jika di analisis dengan Du Pont System. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan bagi investor dan calon investor 

dalam memberikan alternatif bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi 
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2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini untuk mengambil keputusan pihak manajemen untuk

kinerja perusahaan tahun berikut. Sehingga kendala yang ada ditahun

sebelumnya bisa teratasi dan sudah ada solusi yang pasti.


