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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, dunia perekonomian mengalami perkembangan yang cukup 

pesat khususnya dalam lingkup perusahaan. Banyak perusahaan baru yang berdiri 

sehingga menyebabkan perusahaan lain harus dapat bersaing secara ketat dan 

kompetitif untuk mencapai tujuan dari perusahaan yaitu memperoleh laba 

maksimal atau keuntungan dengan maksud agar perusahaan dapat hidup terus.  

Salah satu hal yang menjadi faktor dalam mencapai laba maksimal atau 

keuntungan maksimal adalah kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

harus memiliki kinerja perusahaan yang baik.  

Dalam melihat kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, 

misalnya aspek keuangan. Karena dari aspek keuangan perusahaan dapat menilai 

bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Apakah perusahaan sudah mengambil 

kebijakan dengan tepat atau belum. Karena begitu kompleks permasalahan 

kebangkrutan perusahaan diakibatkan oleh keadaan keuangan yang tidak sehat.  

Secara periodik perusahaan akan mengeluarkan laporan keuangan yang 

dibuat oleh bagian accounting. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah 

satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi 

industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, 

dan lainnya. Laporan keuangan juga berperan penting karena dengan laporan 

keuangan dapat diketahui informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 
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serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Untuk menilai perusahaan tersebut telah mencapai 

tujuannya, diperlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran yang paling umum 

digunakan adalah rasio berdasarkan data keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

kondisi keuangan perusahaan, karena analisis rasio keuangan merupakan alat 

untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari sehingga 

manajer keuangan dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui atau 

mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dengan cepat. Perusahaan dikatakan 

mempunyai kinerja yang baik atau tidak diukur dengan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Analisis rasio keuangan sebenarnya sangat beragam, namun pada penelitian 

ini hanya menggunakan analisis rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 

solvabilitas, dan rasio aktivitas. Dari analisis-analisis rasio tersebut sudah dapat 

menggambarkan pencapaian kinerja keuangan perusahaan serta menilai 

efisiensinya. Rasio ini juga menunjukan apakah perusahaan memiliki kas yang 

cukup untuk mendanai besarnya piutang, kewajibannya, perencanaan pengeluaran 

investasi, struktur modal yang sehat, serta efisiensi manajemen persediaan. Dalam 

penelitian ini lebih berfokus pada aspek keuangan perusahaan. 

Selain analisis rasio, analisis Du Pont System juga dapat mengukur kinerja 

perusahaan, yang pada dasarnya analisis Du Pont System ini menggabungkan tiga 

macam rasio sekaligus yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aktiva. Analisis 



3 
 

Du Pont System juga sangat efektif untuk menilai kinerja perusahaan dikarenakan 

dengan Du Pont System tidak hanya memfokuskan pada laba yang dicapai, tetapi 

juga pada investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

Evi, Muhammad, dan Achmad (2013) menganalisis rasio keuangan dalam 

Du Pont System untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. Nippon Indosari 

Corporindo, Tbk yang terdaftar di BEI dengan hasil kinerja perusahaan yang 

berubah- ubah, yang mana perubahan itu terjadi kenaikan dan penurunan yang 

menandakan bahwa kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun masih 

belum menunjukkan keadaan positif. 

Ryandra, Sri, dan Topowijono (2014) menganalisis kinerja keuangan UD. 

Az Zahra Food dengan metode Du Pont System periode tahun 2011-2013 dengan 

hasil penelitian yaitu kinerja keuangan UD. Az Zahra Food masih berada dalam 

keadaan yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena walaupun NPM, ROI, dan 

ROE terus mengalami kenaikan selama tiga tahun tetapi presentasenya masih 

sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ini tergolong baru sehingga 

pengelolaan beban yang dilakukan perusahaan juga masih sangat rendah. 

Di Indonesia perushaan-perusahaan manufaktur menjadi kontributor 

terbesar, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam 

negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Salah 

satu perusahaan manufaktur yang mendominasi adalah perusahaan manufaktur 

pada sektor food and beverage yang kinerjanya meningkat diatas target, yaitu 

sebesar 9,49 persen. Perusahaan sektor food and beverage ini merupakan sektor 
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yang paling tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan masyarakat 

indonesia sangat bergantung terhadap sektor ini untuk memenuhi kebutuhan 

primernya, sehingga perusahaan perusahaan food and beverage sendiri harus 

dapat mempertahankan apa yang telah dicapainya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna 

membantu memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan 

analisis rasio dalam du pont system. Dengan analisis rasio keuangan ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat 

menimbulkan masalah di masa depan, serta menentukan setiap kekuatan yang 

dapat dipergunakan. Kemudian analisis du pont system bertujuan menilai efisiensi 

produksi dan penjualan, pengukuran profitabilitas dari produk yang diperoleh, 

serta mengukur efisiensi modal kerja perusahaan. 

1.2.  Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa 

permasalahan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah “Bagaimana kinerja 

keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

jika diukur menggunakan analisis rasio dalam Du Pont System”. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja 

keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang diukur dengan analisis rasio dalam Du Pont System. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan dimasa mendatang, membantu manajemen 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan dibidang keuangan. serta 

dapat melihat perkembangan usaha perusahaan selama beberapa waktu. 

Penelitian ini memberikan kontribusi pada beberapa objek/bagian: 

1. Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu manajemen dalam pengambilan

keputusan dimasa mendatang karena manajemen dapat mengidentifikasi 

kelemahan dan kekuatan perusahaan dibidang keuangan. Selain itu, 

perusahaan dapat melihat perkembangan usaha perusahaan selama beberapa 

waktu dari hasil penggunaan analisis rasio dan du pont system ini. 

2. Investor

Penelitian ini dapat membantu investor dalam memilih portofolio

yang konsisten dengan preferensi investor terhadap resiko, tingkat hasil, 

dividen ataupun likuiditas. 

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah literatur terkait bidang manajemen

keuangan khususnya pada penggunaan rasio dalam du pont system, serta 

bermanfaat untuk manjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 


