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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Review Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya : 

Evi, dkk (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, dkk (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. 

Hari dan Bambang (2015) menganalisis kinerja keuangan PT Adira 

Dinamika Multi Finance, Tbk dengan analisis rasio dan analisis Du Pont System. 

Hasilnya, kinerja keuangan PT. ADMF dilihat dari rasio likuiditasnya terlihat 

bahwa perusahaan masih kurang likuid dikarenakan adanya penurunan pada 
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current ratio yang berarti kemampuan perusahaan menurun untuk membayar 

hutangnya yang akan jatuh tempo. Dilihat dari rasio solvabilitasnya mengalami 

penurunan dikarenakan nilai debt ratio dan debt to equity ratio mengalami 

peningkatan. Dilihat dari rasio aktivitasnya mengalami peningkatan dikarenakan 

nilai RTO dan TATO yang mengalami kenaikan, hal  ini berarti perusahaan 

mengalami peningkatan efektivitas pada pengelolaan aset yang dimilkinya. Dilihat 

dari rasio profitabilitasnya mengalami penurunan dikarenakan nilai ROA dan 

ROE yang menurun, yang berarti efektivitas perusahaan menurun untuk 

menghasilkan keuntungan. Kemudian yang terakhir kinerja keuangan perusahaan 

dilihat dari analisis Du Pont System  mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh 

penurunan laba bersih yang tinggi. 

Berdasarkan dari data penelitian terdahulu ada beberapa peneliti yang 

mengatakan bahwa terdapat beberapa hasil kinerja perusahaan yang baik, karena 

pada perkembangan tingkat kinerja perusahaan dilihat dari pencapaian NPM dan 

ROI yang meningkat setiap tahunnya meskipun presentasinya cukup rendah. 

Kinerja yang baik ini juga dipengaruhi oleh nilai RTO dan TATO yang terus 

mengalami kenaikan. 

Namun ada beberapa peneliti yang juga mengatakan kondisi kinerja 

keuangan perusahaan tidak dalam kondisi yang baik yang dapat dinilai dari 

rendahnya rasio likuiditas dan solvabilitas yang mengalami penurunan setiap 

tahunnya. Dalam penilitian terdahulu ini sudah menggambarkan adanya sebuah 

model analisis yang dapat membatasi penentuan analisis kinerjakeuangan 

perusahaan. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan 

dalam du pont system sebagai penentuan dalam analisis kinerja keuangan 
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perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

objek penelitian yakni perusahaan manufaktur sektor food and beverage dari 

periode 2013 sampai 2017. 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Laporan Keuangan 

Menurut PSAK (Revisi : 2012), tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, yang serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada umumnya laporan keuangan terdiri 

dari: 

1. Laporan posisi keuangan (neraca) akhir periode 

Merupakan laporan yang sistematis tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dari 

suatu perusahaan pada saat tertentu. 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

Menyajiakan seluruh pos pendapatan dan beban yang menggambarkan 

informasi mengenai potensi perusahaan ( kinerja perusahaan) 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

(a) total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan 

secara terpisah total jumlah yangdapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 

dan kepada kepentingan non-pengendali; 

(b) Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau 

penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25; 

kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. 
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(c)  untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada 

awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing 

perubahan yang timbul dari: 

(i)    laba rugi; 

(ii)   masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan 

(iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang 

menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada 

pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak 

menyebabkan hilang pengendalian. 

4. Laporan arus kas selama periode 

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan sebagai  dasar untuk  

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 

kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses 

pengambilan keputusan yang ekonomi, pengguna perlu melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian : 

1). Arus kas dari aktivitas operasi 

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan 

salah satu dari metode berikut : 

(a) metode langsung: dengan metode ini kelompok utama dari 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan; atau 

(b)  metode tidak langsung: dengan metode ini laba atau rugi bersih 

disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan 

(deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa 
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lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan 

arus kas investasi atau pendanaan. 

Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang 

berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan 

dengan metode tidak langsung. 

2). Arus kas dari aktivitas investasi 

3). Arus kas dari aktivitas pendanaan 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan 

laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. 

Catatan atas laporan keuangan memberikan naratif dari pos-pos yang disajikan 

dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak 

memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang 

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.2.2 Analisi Laporan Keuangan 

Menurut Syamsuddin (1994:37) analisis laporan keuangan perusahaan pada 

dasarnya merupakan perhitungan ratio-ratio untuk menilai keadaan keuangan 

perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan kemungkinannya dimasa depan. Sedangkan 
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menurut Prastowo dan Juliaty (2008) menyatakan bahwa, definisi analisis laporan 

keuangan antara lain : 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses analisis terhadap 

laporan keuangan, dengan tujuan untuk memberikan tambahan informasi kepada 

para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga 

kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik. “ 

2.2.3 Tujuan Analisis laporan keuangan 

Menurut Harahap (2007:195) tujuan Analisis Laporan Keuangan sebagai 

berikut: “Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan”. 

Sedangkan menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari analisis laporan 

keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari 

unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukan kepada pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping 

pihak manajemen perusahaan. 

Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, 

membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan 

ekonomis yang sudah diambil. Dalam hal ini adalah agar perusahaan dapat 

bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan. Maka dari itu analisis laporan 

keuangan sangat perlu dipakai dalam faktor ini, agar perusahaan dapat 

mengestimasi keadaan yang sekarang dan dimasa mendatang. 
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2.2.4 Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Harahap (2009), manfaat analisis laporan keuangan yaitu: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada 

yang terdapat dalam laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari 

suatu laporan keuangan atauyag berada di balik laporan keuangan. 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dengan 

komponen intern maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh 

dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk 

peningkatan dan prediksi. 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

7. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

 

2.2.5 Alat Analisis Laporan Keuangan 

Dermawan dan Djahotman (2013) mengungkapkan alat analisis laporan 

keuangan terdiri dari : 
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1. Alat Analisis Khusus 

a. Analisis Laba Kotor 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan 

atau penyimpangan-penyimpangan antara anggaran laba kotor dengan 

realisasinya. 

b. Analisis Titik Impas 

Suatu kondisi dimana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak 

menderita kerugian, artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk 

operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. 

c. Analisis Du Pont 

Analisis yang mengembangkan analisis rasio dengan memisahkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi ROA ke dalam profit margin dan 

perputaran aktiva. 

d. Analisis Anggaran Modal 

Analisis investasi dari beberapa dari beberapa alternatif investasi 

yang tersedia. 

e. Analisis Modal Kerja 

Analisis modal kerja merupakan analisis yang menilai kelebihan 

aktiva lancar terhadap utang lancar. 

f. Analisis Sewa Guna Usaha 

Analisis sewa guna usaha merupakan suatu kegiatan utama 

perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan 

barang-barang modal yang diinginkan nasabah. Pembiayaan ini 

dimaksud jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal 
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seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli 

secara kredit yang dapat diperoleh diperusahaan leasing. Perusahaan 

leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati kedua belah pihak. 

g. Analisis Pendanaan Jangka Panjang 

Analisis pendanaan perusahaan dalam jangka waktu yang relatif 

lebih lama dalam memenuhi kebutuhaan pembelanjaan perusahaan. 

2. Alat Analisis Umum 

a. Analisis Laporan Keuangan Komparatif 

Analisis laporan keuangan komparatif dilakukan dengan cara 

menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang 

berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Terdapat dua teknik 

analisis komparatif yang populer, yaitu : 

1) Analisis Perubahan Tahun ke Tahun 

Teknik ini merupakan perbandingan laporan keuangan 

selama periode yang relatif pendek yaitu dua atau tiga tahun, 

biasanya dilakukan dengan analisis perubahan tahun ke tahun 

dalam tiap-tiap pos. 

2) Analisis Tren angka Pendek 

Analisis ini memerlukan pemilihan tahun-tahun dasar untuk 

seluruh pos, yang biasanya diberi angka indeks 100. 
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b. Analisis Laporan Keuangan Berukuran Sama 

Analisis ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk 

melihat struktur daftar neraca dan daftar laba rugi untuk pos tertentu 

terhadap sub total yang dinyatakan dalam presentase. 

c. Analisis Rasio 

Analisis ini merupakan suatu alat analisis yang paling populer dan 

banyak digunakan karena sangat sederhana dalam mengoperasikan 

aritmatika dengan interpretasi yang sangat kompleks. 

d. Analisis Arus Kas 

Analisis arus kas digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi 

sumber dan penggunaan dana. 

 

2.3 Rasio keuangan 

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang 

ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka 

yang lain. 

2.3.1 Analisis Rasio Keuangan  

Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan keuangan untuk menilai 

kinerja dan status suatu perusahaan. Oleh karena itu penganalisis harus mampu 

menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode tahun waktu itu dengan faktor-

faktor dimasa mendatang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau 

hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. 

Pengertian rasio keuangan menurut Munawir (2007:65) analisis rasio keuangan 

adalah : 
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“Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua 

laporan tersebut”. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis rasio 

keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dari aspek 

keuangannya saja yang nantinya dapat bemanfaat bagi pihak internal maupun 

eksternal. 

a) Penggunaan rasio dalam analisis keuangan  

Penggunaaan rasio dalam analisis keuangan disini maksudnya rasio keuangan 

dapat mengetahui kinerja perusahaan dilihat dari aspek keuangan yang nantinya 

perusahaan dapat mengestimasi kinerja perusahaan kedepannya. 

Rasio keuangan dapat dianalisis dengan menghitung kemudian 

memandingkan laporan keuangan dari tahun ketahun. Dengan ini bisa melihat 

apakah perusahaan mengalami kenaikan atau bahkan penurunan.    

Kegunaan rasio keuangan bagi tiga kelompok utama tersebut menurut Brigham 

dan Houston (2006:119): 

- Manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, 

mengendalikan dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan 

- Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat 

obligasi yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang-utangnya, dan 

- Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek 

pertumbuhan perusahaan. 
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2.3.2 Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan 

1. Rasio Likuiditas 

Hanafi dan Halim (2003) Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif 

terhadap hutang lancarnya. Biasanya rasio ini digunakan perusahaan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya. Dimana dua rasio likuiditas yang sering digunakan 

antara lain : 

1) Rasio Lancar (Current ratio) 

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka 

pendeknya (jatuh tempo kurang dari satu tahun) dengan menggunakan aktiva 

lancar. 

Rasio lancar =
Aktiva Lancar

Kewajiban Lancar
× 100% 

Menurut standar rasio lancar perusahaan manufaktur atau rata-rata yang sudah 

ditentukan adalah sebanyak 2:1 atau 200% berarti bahwa aktiva lancar dapat 

menutupi semua hutang lancar dan dapat dikatakan sehat. 

2) Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Ratio ini menunjukan bahwa kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu 

menutupi hutang lancar. 

Rasio Cepat =
Aktiva lancar−Persediaan

Kewajiban Lancar
× 100% 

Semakin tinggi nilai rasio ini maka menunjukkan semakin baik pula kinerja 

keuangan yang dicapai oleh perusahaan. Standar rasio perusahaan manufaktur 

yang minimum 150%. 
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3) Cash Ratio 

Cash ratio merupaakan alat untuk mengukur likuiditas dengan membandingkan 

antara jumlah kas dengan utang lancar. 

Cash Ratio = 
𝑘𝑎𝑠

𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan keadaan kinerja perusahaan yang 

baik. 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka 

panjang perusahaan dengan memfokuskan pada sisi kanan neraca. Hanafi dan 

Halim (2003:81) 

Macam-macam rasio yang termasuk dalam rasio solvabilitas : 

1) Debt to Equity (Utang terhadap Modal) 

Merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana modal sendiri 

menjamin seluruh utang. Rasio ini juga dapat dibaca sebagai perbandingan 

antara dana pihak luar dengan dana pihak luar dengan dana pemilik 

perusahaan. 

DER = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

Jika rasio ini meningkat, ini berarti perusahaan dibiayai oleh kreditor 

dan bukan dari sumber keuangannya sendiri yang mungkin merupakan trend 

yang cukup berbahaya. Dengan kata lain, perusahaan tidak dapat menarik 

tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain. 
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2) Debt to Asset Ratio (Rasio Utang Lancar terhadap Aset) 

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur bagian aktiva yang 

digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban. 

DAR = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Semakin tinggi rasio DAR ini menunjukkan kondisi perusahaan yang 

kurang baik. 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas yaitu seperangkat rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan mengelola aktivanya, apakah jenis aktiva yang dilaporkan dalam 

neraca sudah wajar, terlalu tinggi atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan 

penjualan. Rasio yang terdapat dalam rasio aktivitas antara lain Hanafi dan Halim 

(2009:76) : 

1)  Receivable Turnover (Perputaran Piutang) 

Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan erat dengan 

volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya 

dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut. 

Perputaran Piutang= 
penjualan kredit bersih

rata−rata piutang
 

Rata-rata yang sudah ditentukan untuk rasio ini adalah 15 kali, maka 

kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio ini dalam kategori 

sangat baik karena berada di atas rata-rata perusahaan manufaktur dalam 

kategori perdagangan besar  yang sudah ditentukan. 

 

 



 

20 
 

2) Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) 

Tingkat perputaran persediaan memberikan gambaran berapa kali 

persediaan barang dijual dan diadakan kembali setiap periode akuntansi. 

Perputaran Persediaan = 
Penjualan bersih

Rata−rata Persediaan
 

Perputaran persediaan dikatakan baik apabila memenuhi standart rasio 

keuangan atau rata-rata yang sudah ditetapkan sebesar 20 kali. 

3) Asset Turnover (Perputaran Aktiva) 

Perputaran aktiva menunjukkan kemampuan manajemen mengelola 

seluruh investasi (aktiva) guna menghasilkan penjualan. 

  Perputaran Total Aktiva =
Penjualan bersih

total aktiva
 

Secara umum dikatakan bahwa semakin besar rasio ini akan semakin 

bagus karena menjadi pertanda manajemen dapat memanfaatkan setiap rupiah 

aktiva untuk menghasilkan penjualan. 

4) Rasio Profitabilitas 

Ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Hanafi dan Halim 

(2003:83) 

1) Gross Profit Margin 

Menunjukkan berapa persen keuntungan yang diperoleh dari penjualan 

produk. 

GPM = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑝𝑒𝑛𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
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GPM semestinya positif karena menunjukkan apakah perusahaan dapat 

menjual barang diatas harga pokok. Bila negatif, itu berarti perusahaan 

mengalami kerugian. 

2) Net Profit Margin 

Menunjukkan tingkat keuntungan bersih (setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya) yang diperoleh dari bisnis atau menunjukkan sejauh mana 

perusahaan mengelola bisninsnya. 

NPM = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

Sama seperti GPM, perusahaan yang sehat semestinya juga memiliki 

NPM yang positif. 

3) Return on Investment (ROI) 

ROI merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian bisnis 

dari seluruh investasi yang telah dilakukan. 

ROI = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Jika investor memiliki investasi lain, maka tingkat pengembalian 

investasi tersebut harus lebih besar dari tingkat pengembalian investasi lain. 

4) Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio yang menujukkan tingkat pengembalian yang 

diperoleh pemilik bisnis dari modal yang telah dikeluarkan untuk bisnis 

tersebut. 

ROE = 
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Rasio ini jika semakin tinggi maka akan menunjukkan semakin baik 

kinerja keuangan perusahaan. 
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2.4 Analisis Du Pont System 

2.4.1 Pengertian Analisis Du Pont System 

Brigham (2010:153) menyatakan bahwa Du Pont System adalah rumus yang 

menunjukkan tingkat pengembalian aktiva yang dapat diperoleh dari perkalian 

marjin laba bersih (net profit margin dengan perputaran total aset). 

2.4.2 Manfaat Analisis Du Pont System 

Munawir (2010:91) menyatakan bahwa manfaat dari analisis Du Pont 

System ialah sebagai efisiensi produksi dan penjualan, pengukuran profitabilitas 

dari produk yang diperoleh, pengukuran efisiensi modal kerja.  Du Pont System 

membandingkan efisiensi modal perusahaan satu dengan perusahaan sejenis, serta 

perencanaan ROI terhadap proyeksi penjualan. 

2.4.3 Keunggulan dan Kelemahan Du Pont System 

Keunggulan Du pont System, Harahap (1998:333) : 

a. Sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang sifatnya menyeluruh 

dan manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi pendayagunaan 

aktiva. 

b. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga diketahui produk 

mana yang potensial. 

c. Dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan pendekatan yang 

lebih integrative dan menggunakan laporan keuangan sebagai elemen 

analisisnya. 
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Kelemahan Analisis Du Pont System : 

a. ROI suatu peerusahaan sulit dibandingkan dengan ROI perusahaan 

lainyang sejenis, karena adanya perbedaan praktek akuntansi yang 

digunakan. 

b. Dengan menggunakan ROI saja tidak akan dapat digunakan untuk 

mengadakan perbandingan antara dua permasalahan atau lebih dengan 

mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 

 

Bagan Sistem Du Pont 

 

2.4.3 Return On Investment (ROI) 

Menurut munawir (1995:89) ROI adalah salah satu bentukdari rasio 

profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan 

ROI

Margin Laba

Laba Bersih

Penjualan

Total Biaya

HPP

BIaya 
Penjualan

Biaya 
Administrasi

Bunga

Pajak

Penjualan

Perputaran 
Aktiva Tetap

Penjualan

Total Aktiva

Aktiva 
Lancar

Kas

Bank

Piutang

Persediaan

Aktiva Tetap
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dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 

operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.  

2.4.4 Manfaat ROI 

Menurut Abdullah (2002:50) manfaat ROI adalah dasar untuk pengambilan 

keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi, dapat mengukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan, serta lebih 

efisien terhapap penggunaan modal, produk, dan penjualan. 

 

  𝑅𝑂𝐼 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 × 100%  

 

 

2.4.4 Return On Equity 

Menurut Lukman Syamsudin (2004:64) ROE adalah suatu alat ukur dari 

poenghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham 

biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereke investasikan di 

dalam perusahaan. 

 𝑅𝑂𝐸 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 
 × 100% 

 

2.5 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Fahmi (2012) kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian 

keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas 

berbagai aktivitas yang telah dilakukan. 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2007) kinerja keungan merupakan penentuan 

secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.5.1 Analisis Kinerja Keuangan 

Analisis kinerja perusahaan berdasarkan data keuangan yang dipublikasikan 

pada laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi. Terdapat 

berbagai teknik analisis, termasuk rasio keuangan yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan 

tersebut bisa melunasi hutangnya, mendapatkan laba atas penjualan dalam satu 

periode tertentu dan memanfaatnya kekayaan yang ada diperusahaan tersebut. 

Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui analisis laporan 

keuangan. Analisis keuangan juga memerlukan tolak ukur yaitu rasio, yang 

menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainya. Menganalisis 

ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan 

prestasi perusahaan. 

2.5.2 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas 

perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. 

Pengukuran kinerja keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

2.5.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Tujuan pengkuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2012) 

yaitu: 

1. Mengetahui Tingkat Likuiditas  
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Hal ini menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera diselesaikan pada saat 

penagihan. 

2. Mengetahui Tingkat Solvabilitas 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Mengetahui Tingkat Rentabilitas 

Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Mengetahui Tingkat Stabilitas 

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya serta membayar 

beban bunga atas hutangnya tepat pada waktunya. 

2.5.4 Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja merupakan penilaian perilaku manusia dalam 

melaksanakan peranyang dijalankan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan 

penilaian kinerja ini yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi atau perusahaan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan 

sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar 

perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan 

dalam anggaran. 


