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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sub sektor konstruksi dan bangunan adalah salah satu sektor andalan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan selalu dituntut untuk tetap 

meningkatkan kontribusinya melalui tolak ukur terhadap PDB nasional. Hal 

ini merupakan tantangan berat, mengingat perekonomian global saat ini 

sedang dilanda krisis yang dikhawatirkan akan berdampak pada 

meningkatnya biaya proses produksi infrastruktur serta menurunnya likuiditas 

perusahaan konstruksi dan bangunan.  

Perusahaan konstruksi dan bangunan merupakan salah satu sub sektor 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri 

konstruksi dan bangunan begitu pesat, terbukti dengan semakin banyaknya 

jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada tahun 1990-an jumlah 

perusahaan yang terdaftar hanya sebanyak satu perusahaan saja, namun 

memasuki tahun 2000-an hingga tahun 2017 jumlah perusahaan terdaftar 

menjadi sebanyak 16 perusahaan (sumber: Sahamok). 

Sub sektor konstruksi dan bangunan menempati posisi ketiga sebagai 

pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan 

kontribusi 0,51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor 

perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi 

Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,88 persen. Kontribusi sektor 
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konstruksi dan bangunan bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) 

pun cukup signifikan, yakni 10,38 persen. Angka ini menjadikannya di urutan 

ke-4 setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan. (Sumber: Kompas 

Properti, Jumat (10/2/2017)). 

Kenaikan peranan sektor konstruksi dan bangunan sebagai 

penggerak ekonomi nasional yang kondusif dipengaruhi oleh banyak faktor, 

antara lain melalui dukungan regulasi pemerintah, kebijakan-kebijakan 

sektoral, good governance, struktur usaha, komposisi besaran market supply 

and demand serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak utama dari 

pertumbuhan sektor konstruksi dan bangunan adalah meningkatnya 

permintaan pekerjaan pada badan usaha jasa konstruksi, dan kebutuhan 

tenaga kerja konstruksi. 

Kondisi perusahaan yang harus selalu dipantau, dapat dilakukan dengan 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan sendiri yang pada umumnya 

menganalisis laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba 

atau rugi dan laporan arus kas. Melalui analisis kinerja keuangan dapat 

diketahui keberhasilan tercapainya prestasi yang ditunjukkan oleh sehat 

tidaknya laporan keuangan tersebut, yang merupakan dasar penilaian prestasi 

atau hasil kerja seluruh departemen atau bagian yang ada di perusahaan. 

Sehingga dengan melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan dapat 

mengetahui kualifikasi, efisiensi serta efektivitas perusahaan. 

Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan terdiri dari analisis rasio keuangan, analisis rasio keuangan yang 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/11/07/nenq4728-konstruksi-jadi-penggerak
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dimodifikasi, analisis nilai tambah pasar (market value added/ MVA), Analisis 

nilai tambah ekonomis (economic value added/ EVA), analisis capital, asset, 

management, equity, and liquidity (CAMEL) dan Balance Scorecard (BSC) 

(Warsono, 2003:24). 

Sistem perencanaan dan pengendalian keuangan yang 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 (Weston dan Copeland, 

2010:312). 

Analisis du pont system dapat menganalisis kinerja keuangan secara 

lebih terperinci yaitu menunjukkan bagaimana margin laba bersih, perputaran 

total aset dan equity multiplier dalam menentukan tingkat pengembalian 

ekuitas. Melalui analisis du pont system ini memberikan informasi mengenai 

berbagai faktor yang menyebabkan naik turunnya kinerja keuangan sebuah 

perusahaan, sebenarnya metode hampir sama dengan analisis laporan 

keuangan biasa, namun pendekatannya lebih komprehensif dengan 

menggunakan komposisi laporan keuangan sebagai elemen analisisnya, agar 

perusahaan dapat mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi 

efektivitasnya.  

Pada penelitian ini yang digunakan untuk menganalisa laporan 

keuangan tersebut adalah Du Pont System. Analisis Du Pont System ini 

bersifat menyeluruh karena mencakup tingkat efisiensi perusahaan dalam 
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penggunaan aktivanya dan dapat mengukur tingkat keuntungan atas penjualan 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.  

Tujuan analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektvitas 

perusahaan dalam memutar modalnya, sehingga analisis ini mencakup 

berbagai rasio. Du Pont System ini didalamnya menggabungkan rasio 

aktivitas/ perputaran aktiva dengan rasio laba/ profit margin atas penjualan 

dan menunjukkan bagaimana keduanya berinteraksi dalam menentukan 

Return On Assets (ROA), yaitu profitabilitas atas aktiva yang dimiliki 

perusahaan. 

Perusahaan perlu untuk melihat dan menilai tingkat efektivitas 

operasional suatu perusahaan, tidak hanya menggunakan kepekaan dan 

ketajaman para manajer secara kualitatif saja, tetapi harus menggunakan 

metode secara kuantitatif. Du Pont System merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk menilai efektivitas operasional perusahaan tersebut, karena 

dalam analisis ini mencakup unsur penjualan, aktiva yang digunakan, laba 

yang dihasilkan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam penggunaan 

modal sendiri.. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan Konstruksi dan Bangunan 

sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan Konstruksi dan Bangunan 

memiliki potensi yang menjanjikan. Dalam ketegori industri oleh du pont 

system, industri ini termasuk pada industri high margin industries. Adanya 

prospek bisnis yang menjanjikan akan menjadi daya tarik para investor untuk 

menanamkan modalnya. Faktor yang mendasari antara lain adalah populasi 
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penduduk Indonesia yang sangat besar sehingga dapat menciptakan potensi 

pasar yang besar pula. 

 

Tabel 1.1 Data Penjualan dan Return On Assets Perusahaan Konstruksi dan 

Bangunan 

 

 

Sumber: BEI dan Data yang telah diolah 

 

Berdasarkan teori dijelaskan bahwa apabila penjualan naik maka 

sebaiknya diikuti Return On Assets yang naik, tetapi pada tabel diatas 

menunjukkan sebaliknya Return On Assets menurun. Dari 8 perusahaan ada 5 

perusahaan yaitu perusahaan ACST, WSKT, WIKA, ADHI dan PTPP yang 
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mengalami penjualan meningkat dari tahun 2014-2016, namun tidak diiringi 

peningkatan Return On Assets. Sehingga perlu dilakukan penelusuran 

penyebab hal tersebut dapat terjadi.  

Adanya ketidakstabilan tersebut menjadi dasar peneliti untuk 

mengetahui kondisi kinerja keuangan pada perusahaan Konstruksi dan 

Bangunan. Dalam penelitian ini Du Pont System dipilih sebagai alat 

pengendalian sekaligus untuk mengetahui bagaimana model tersebut dapat 

diterapkan. Atas dasar inilah penulis mengambil judul: “Analisis Kinerja 

Keuangan Perusahaan Menggunakan Du Pont System Pada Perusahaan 

Konstruksi dan Bangunan.” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan dilihat dengan du pont system 

pada perusahaan konstruksi dan bangunan? 

2. Apa penyebab terjadinya perubahan return on equity? 

 

C. Batasan Masalah 

 Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah, maka diperlukan adanya 

pembatasan masalah yang lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup 

pembahasan. Pembatasan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan konstruksi dan bangunan 

periode 2014-2016. 
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2. Menggunakan du pont system dengan meneliti nilai ROA, Leverage dan 

ROE. 

3.  Meneliti laporan keuangan yang telah tersedia tanpa mempersoalkan 

proses penyusunan laporan keuangan tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dilihat dengan du pont 

system pada perusahaan konstruksi dan bangunan. 

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan return on equity. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan atau sumbangan pemikiran dalam menentukan 

kebijaksanaannya guna kemajuan perusahaan. 

2. Bagi Investor 

  Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk 

penyusunan penelitian yang selanjutnya pada waktu yang akan datang 

khususnya yang membahas topik yang sama. 


