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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian yang lain juga dilakukan Bambang (2009) analisis kinerja 

keuangan pada perusahaan dengan pendekatan sistem Du Pont studi kasus 

pada perusahaan Crude Petroleum and Natural Gas Production PT ELNUSA 

Tbk. Hasil dari penelitian bahwa diketahui ROA sebelum perusahaan di 

merger mengalami kenaikan, namun setelah perusahaan dimerger ROA 

mengalami penurunan. Rasio ROA PT ELNUSA Tbk. tahun 2008 sedikit 

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, jadi perusahaaan dalam 

kondisi yang kurang baik sehingga perlu ditingkatkan lagi kinerja keuangan 

perusahaan. 

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Firda (2012) tentang 

analisis sistem Du Pont untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yang 

dilakukan pada PT Enseval Putera Megatranding Tbk selama tahun periode 

2007 – 2011, kinerja PT Enseval Putera Megatranding Tbk setelah dianalisis 

dengan menggunakan rasio aktivitas yaitu Asset Turnover dan rasio 

prifitabilitas Provit Margin, Return On Investment (ROI) mengalami 

perubahan yang fluktuatif namun cenderung menurun, sehingga dapat 

dikatakan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang kurang baik. 

penelitian yang dilakukan oleh Ryandra (2014) dengan analisis 

kinerja keuangan perusahan dengan menggunakan metode Du Pont sistem
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pada UD. Az Zahra Food selama 2011-2013 kinerja keuangan perusahaan 

kurang baik, dikarenakan Return On Investmen (ROI) dan Return On Equity 

selama periode tahun tersebut terus mengalami peningkatan namun 

prosentasenya masih sangat rendah. 

Adapun kesamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang 

sekarang adalah sama-sama menggunakan alat analisis yaitu dengan metode 

Du Pont System dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan 

perbedaan dari peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah obyek 

penelitian yaitu Perusahaan semen yang terdaftar di BEI serta waktu 

penelitian tersebut. 

B. Landasan Teori 

1. Laporan keuangan 

Menurut Kasmir (2010:66), secara umum laporan keuangan adalah 

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu. Maksud dari laporan keuangan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan 

kondisi keuangan perusahaan terkini. Kondisi keuangan perusahaan terkini 

adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) 

dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi 

yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi. 

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak pihak yang berkepentingan 
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sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan (Sutrisno, 

2009). 

2. Analisa Laporan Keuangan 

Menganalisa laporan keuangan berarti menggali lebih banyak 

informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Sebagaimana diketahui 

laporan keuangan adalah media indormasi yang merangkum semua 

aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar maka 

informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil 

keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut (Harahap, 2013:1). 

3. Kinerja 

Menurut Dessler (2010:356) definisi manajemen kinerja adalah 

sebagai proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penelilaian kinerja, 

dan mengembangkan ke dalam sistem tunggal bersama, yang tujuannya 

adalah memastikan bahwa kinerja karyawan mendukung tujuan strategis 

perusahaan. 

4. Penilain kinerja 

Menurut Wibisono (2006:193) penilaian kinerja yaitu 

membandingkan dengan rencana atau standart-standart yang telah 

disepakati. Pada setiap pengukuran kinerja harus ditetapkan standart 

pencapaian sebagai sarana kaji banding. Kaji banding internal dapat 

dilakukan terhadap kinerja terbaik yang pernah dicapai, rata-rata kinerja 

masa lalu pada periode tertentu, kinerja bagian lain dalam perusahaan, 

standar teknis yang dipersyaratkan, dan kinerja tahun terakhir. Sedangkan 
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kaji banding secara eksternal dapat dilakukan terhadap pesaing langsung, 

perusahaan lain yang memiliki operasi yang dapat diperbandingkan, 

perusahaan terbaik pada sector tersebut, dan pencapaian dari rata-rata 

industry yang sejenis. 

5. Kinerja keuangan 

Menurut Anthony (2005:144) kinerja keuangan adalah para 

manajer bisnis melaporkan kinerja keuangan mereka kepada manajemen 

senior secara teratur, biasanya per bulan. Laporan formal terdiri dari 

perbandingan antara pendapatan dan biaya actual dengan jumlah yang 

dianggarkan. Selisihnya, atau varians, antara kedua jumlah ini dapat 

dianalisis pada beberapa tingkat yang rinci. Analisis ini mengidentifikasi 

penyebab varians antara laba yang dianggarkan dan jumlah yang berkaitan 

dengan masing-masing penyebab. Sistem penilaian kinerja berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan (stakeholder) 

yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran 

dari ukuran-ukuran strategis: ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan 

dan non keuangan, serta ukuran internal dan eksternal. 

6. Metode penilaian kinerja perusahaan menggunakan rasio keuangan 

1. Rasio likuiditas (liquidity ratio) 

Menggambarkan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

misalnya membayar gaji, membayar biaya operasional, membayar hutang 

jangka pendek, membayar bahan baku dan lain sebagainya yang 
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membutuhkan pembayaran segera atau telah jatuh tempo. Adapun rumus 

dari rasio ini adalah: 

Current Ratio = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 X 100% 

Quick Ratio = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 – 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑋 100% 

2. Rasio Solvabilitas (laverage ratio) 

Mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang dan bagaimana 

menyeimbangkan pengembalian yang diharapkan yang tinggi dengan 

meningkatnya risiko. Rumus rasio ini adalah: 

Total debt to total assets =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑋 100% 

Time interest earned = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎
 𝑋 100% 

3. Rasio Aktivitas/Perputaran (activity ratio) 

Mengukur tingkat efektifitas pemanfaat sumberdaya perusahaan. Ratio ini 

membandingkan tingkat penjualan dengan investasi dalam berbagai 

rekening aktiva seperti perputaran persediaan,perputaran piutang dan 

perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Rumus rasio ini adalah: 

Perputaran persediaan = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 𝑋 100% 

Receible collection period = 
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑋 100% 

Total asset turn over = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑋 100% 

Fixed assets turn over = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
 X 100% 

4. Ratio Profitabilitas (profitability ratio) 
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Mengukur tingkat efektivitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang 

ditunjuk oeleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi seperti profit margin,earning power,return on total assets,return 

on equity,return on investmen = ROI. Dengan rumus sebagai berikut 

Profit margin = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑋 100% 

Earning Power = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑋 100% 

Return of investmen = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑋 100% 

Rentabilitas modal sendiri = 
𝐸𝐴𝑇

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 𝑋 100% 

Rasio dapat dihitung dari berbagai kombinasi atau pasang angka.dengan 

menggunakan pos-pos yang ada pada laporan keuangn, dapat disusun 

suatu daftar angka ratio yang panjang. Tidak ada suatu standar tentangb 

jenis dan cara menghitung ratio-ratio tersebut. 

7. Keterbatasan Rasio Keuangan 

Walaupun rasio merupakan alat yang sangat berguna, tetapi tidak 

terlepas dari beberapa keterbatasan dan harus digunakan dengan hati-hati. 

Paling tidak dengan tindakan kehati-hatian ini akan dapat membantu untuk 

menutupi keterbatasan dari rasio keuangan tersebut. Para analis tidak 

boleh terpaku dengan rasio keuangan yang tampak sesuai dengan kondisi 

normal. 

J. Fred Weston dalam Kasmir (2010:103), menyebutkan kelemahan 

dari rasio keuangan adalah sebagai berikut: 
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A. Data keuangan disusun dari data akuntansi, dimana data tersebut 

ditafsirkan dengan berbagai macam cara (misalnya metode 

penyusutan yang berbeda dan penilaian persediaan yang berbeda). 

B. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang 

dilaporkan berbeda pula, dapat naik, dapat pula turun tergantung 

prosedur pelaporan keuangan tersebut. 

C. Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak 

penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan 

keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio 

keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. 

D. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya, biaya riset dan 

pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas 

pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. 

E. Jika menggunakan tahun fiskal yang berbeda, artinya tahun fiskal 

yang digunakan dapat berbeda-beda dan menghasilkan perbedaan. 

F. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut 

berpengaruh. 

G. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri 

belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola 

dengan baik. 
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8. Pengertian Analisis Du Pont System

Analisis Du Pont System menggabungkan rasio-rasio aktivitas dan 

profit margin, dan menunjukkan bagaimana rasio-rasio tersebut 

berinteraksi untuk menentukan profitabilitas aset-aset yang dimiliki 

perusahaan. Jika rasio perputaran dikalikan dengan marjin laba penjualan, 

hasilnya adalah tingkat pengembalian aset (ROA) atau sering disebut juga 

tingkat pengembalian investasi (ROI). 

Sistem perencanaan dan pengendalian keuangan menurut Weston 

dan Copeland (2002:312) disebut sebagai Du Pont System merupakan 

pendekatan lain yang komprehensif dengan penerapan pada tingkat 

perusahaan dan tingkat divisi atau segmen. Sistem ini dapat menjadi 

sarana prakiraan jangka yang lebih panjang (5-10 tahun) atau proyeksi-

proyeksi tahunan bahkan bulanan. 

Menurut Jordan (2009:94) Identitas Du Pont seperti yang telah kita 

sebutkan saat membahas ROA dan ROE, perbedaan diantara kedua ukuran 

profitabilitas ini adalah cerminan dari penggunaan pendanaan dari utang 

atau pengungkitan keuangan. 

Menurut Sutrisno (2009:256) analisis Du Pont System adalah suatu 

analisis yang digunakan untuk mengontrol perubahan dalam rasio aktivitas 

dan net profit margin dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Return On 

Investment (ROI). Pada Du Pont System dalam menghitung Retun On 

Investment (ROI) yang didefinisikan sebagai laba adalah laba setelah 

pajak, sedangkan dalam konsep rentabilitas ekonomis laba yang dimaksud 
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adalah laba sebelum bunga dan pajak. Sedang pembaginya sama yaitu 

investasi atau total aktiva. Kedua sistem di atas kadang-kadang rancu, 

karena keduanya bisa dihitung dengan mengalikan rasio keuangan. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis Du Pont 

System merupakan analisis yang mencakup rasio aktivitas dan margin laba 

atas penjualan untuk menentukan profitabilitas aset yang dimiliki 

perusahaan dan dapat diketahui efisiensi atas penggunaan aset perusahaan. 

Du Pont System yaitu merupakan suatu sistem analisis yang 

menunjukkan hubungan antara Return On Investment (ROI), Assets Turn 

Over (TATO), dan profit margin (PM). Tahap-tahap dalam melakukan 

analisis Du Pont System adalah sebagai berikut: 

1. Rasio aktifitas yaitu Total Assets Turn Over (TATO) 

Total Assets Turn Over (TATO) atau perputaran aset digunakan untuk 

mengukur efektivitas penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan 

penjualan. Rumus yang digunakan dalam menghitung perputaran aset 

adalah sebagai berikut: 

Aset lancar = kas + surat berharga + piutang + persediaan 

Total Aset = aset lancar + aset tetap 

Total Assets Turn Over (TATO) = 
Penjualan

total aset
𝑥 1 𝑘𝑎𝑙𝑖 

2. Rasio profitabilitas yaitu Net profit margin 

Adalah ukuran presentase atau tingkat efisiensi dari setiap hasil sisa 

penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk 

bunga dan pajak. 
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Total biaya = HPP + Beban Usaha + Bunga + Pajak + pendapatan lain 

Laba setelah pajak = penjualan – total biaya 

Margin Laba Bersih = 
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan Bersih
× 100% 

3. Return On Investment (ROI) 

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aset yang 

digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi 

manajemen. 

Rumus yang digunakan adalah : 

ROI = NPM x TATO 

ROI = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑥 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
ROI = 

Laba bersih

Total aset
 

9. Manfaat Du Pont System 

Adapun beberapa manfaat dari Du Pont System menurut Munawir 

(1997: 91-92), antara lain: 

1. Menyeluruh atau komprehensif 

Dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi 

dan efisiensi penjualan. 

2. Efisiensi 

Dengan sistem ini dapat membandingkan efisiensi perusahaan 

dengan efisiensi standar industri, sehingga dapat diketahui ranking 

perusahaan, selanjutnya dapat diketahui kinerja perusahaan. 

3. Dapat mengukur efisiensi tindakan 
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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. 

4. 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. 

5. Dapat membuat perencanaan 

Analisis ini dapat juga untuk perencanaan sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan jika perusahaan akan ekspansi. 

10. Kelemahan Du Pont System 

Sedangkan kelemahan dari Du Pont System adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Akuntansi 

Adanya kesulitan dalam membandingkan rate of return suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, karena praktek 

akuntansi yang dilakukan berbeda. 

2. Fluktuasi 

Adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli) dengan demikian sulit 

untuk menganalisisnya. 
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3. Sulit mengadakan perbandingan 

Tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara 

dua perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang 

sempurna. 

(Sumber : Munawir, 1997;92-93). 

  



20 
 

 
 

 

11. Formulasi (bagan) Du Pont System 

Adapun bagan Du Pont System menurut Harahap (2013: 334) adalah 

sebagai berikut: 

 

Du pont tersebut merupakan uraian dari skema ROI, yang merupakan 

rasio antara laba yang diperoleh perusahaan dengan besarnya 

perputaran aktiva perusahaan. Perputaran total aktiva didefinisikan 



21 
 

 
 

sebagai hasil bagi antara penjualan dengan total aktiva, sedangakan 

margin laba didefinisikan sebagai rasio antara laba bersih dengan hasil 

penjualan. Selanjutnya total aktiva didefinisikan sebagai penjumlahan 

antara aktiva lancar dan aktiva tetap perusahaan dan laba bersih 

didapatkan dari pengurangan antara penjualan dan total biaya. 

(Soediyono,1991:149) 

12. Return On Investment (ROI) 

a. Pengertian Return On Investment (ROI) 

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. Return on Investment (ROI) 

itu sendiri adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang 

digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan (Munawir, 1997:89). 

Besarnya Return on Investment (ROI) dapat diketahui dengan 

mengalikan antara Total Assets Turnover dengan Net Profit 

Margin, atau dengan rumus : 

ROI = Total Assets Turnover (TATO) x Net Profit Margin (NPM) 
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atau 

 = 
Penjualan

Perputaran aset
x 

Laba bersih

Penjualan
 

b. Kelebihan Return On Investment (ROI) 

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya 

yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan 

praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan 

menggunakan teknik analisis ROI dapat mengukur efisiensi 

penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan 

efisiensi bagian penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga 

dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa ROI ini 

dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada 

perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga 

dapat diketahui apakah perusahaannya berada dibawah, sama, 

atau diatas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui 

dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada 

perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

sejenis. 

3. Analisa ROI pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu 

dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam 

bagian yang bersangkutan. 
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4. Analisa ROI juga dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

5. ROI selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna 

untuk keperluan perencanaan. 

(Sumber: Munawir, 1997:91). 

c. Kelemahan Return On Investment (ROI) 

1. Salah satu kelemahan yang prinsipiil ialah kesukarannya dalam 

membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan 

perusahaan lain yang sejenis, mengingat bahwa kadang-kadang 

praktek akuntansi yang digunakan oleh masing-masing 

perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. 

2. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada 

adanya fluktuasi nilai dari uang (daya belinya). Suatu mesin 

atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi 

nilainya berbeda dengan kalau dibeli pada waktu tidak ada 

inflasi, dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung 

investment turnover dan profit margin. 

3. Dengan menggunakan analisa rate of return atau return on 

investment saja tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan 

perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan 

mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 

(Sumber: Munawir, 1997:92).  


