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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Nasyiatul & Hesti (2015). Tujuan analisis ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektvitas perusahaan CV. 

Astamedika Tegal dengan menggunakan du pont system. Metode penelitian 

pada penelitan ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu ROA dan ROE. Pada 

CV. Astamedika Tegal disimpulkan kinerja keuangan baik, karena 

berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dengan du pont system pada periode 

penelitian dari tahun 2010 sampai dengan 2012 pada ROA dan ROE dari 

tahun 2010 sampai dengan 2012 terus mengalami peningkatan. 

Pada penelitian Ryandra, Sri dan Topowijono (2014). Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan apabila dianalisis 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan dengan pendekatan Du Pont 

System. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu ROI dan 

ROE. Hasil analisis menunjukkan selama tahun 2011-2013, kinerja keuangan 

UD. Az Zahra Food kurang baik dikarenakan walaupun Return On 

Investment dan Return On Equity selama periode tahun tersebut terus 

mengalami kenaikan tetapi persentasenya masih sangat rendah.   
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Pada penelitian Mihaela, Claudia, dan Lucian (2011), bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus, perusahaan yang paling 

menguntungkan bukanlah yang paling menarik bagi investor. Variabel pada 

penelitian yaitu ROS, ROA, and ROE. Hasil penelitian dari 20 perusahaan 

yang paling menguntungkan didunia dalam hal peringkat oleh ROA hanya 11 

perusahaan memiliki ROA lebih tinggi dari 5%, tingkat yang dapat diterima 

minimum. Dalam hal peringkat oleh ROE 14 perusahaan mencapai nilai di 

atas 15%. 

Pada penelitian Sarawati, Topowijoyo, dan Yaningwati (2015), 

bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari masing-masing perusahaan 

rokok selama tahun 2011-2013 melalui analisis Du Pont System. Variabel 

penelitian pada penelitian ini yaitu ROI dan ROE. Metode penelitian pada 

penelitan ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan PT. Bentoel II Tbk cenderung 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan berada di bawah rata-rata 

industri, hal ini berpengaruh ROE dan ROI. 

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang. Pada penelitian-penelitian terdahulu memiliki 

perbedaan dalam periode penelitian, sampel yang digunakan, jenis, maupun 

rasio keuangan yang digunakan. Penggunaan periode penelitian ada yang 

menggunakan periode penelitian selama periode satu tahun dan periode 5 

tahun. Sampel penelitian pada penelitian terdahulu ada yang mengambil 

sampel dari perusahaan secara umum ada pula yang mengambil sampel 
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perusahaan secara tunggal. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan 

Kabel yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Persamaan 

penelitian adalah sama-sama menganalisis kinerja perusahaan dengan 

menggunakan du pont system. 

 

B. Tinjauan Teori 

Laporan keuangan, dalam kehidupan masyarakat dunia usaha, 

merupakan status dan gambaran dari keadaan perusahaan yang 

mengeluarkannya. Nilai-nilai beserta atribut yang ditampilkan dalam sebuah 

laporan keuangan dapat disebut sebagai hasil dari kinerja perusahaan yang 

telah direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sejak perusahaan tersebut 

berdiri. 

Tujuan akhir dari adanya laporan keuangan bagi manajemen perusahaan 

itu sendiri adalah untuk menentukan langkah dan kebijaksanaan perusahaan 

di masa mendatang baik yang bersifat temporer, yaitu mengendalikan situasi 

yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, atau untuk hal-hal yang 

bersifat jangka panjang yang akan banyak merubah struktur perusahaan 

tersebut. 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang telah memenuhi standar dan 
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ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP 

(General Acepted Accounting Principle). Fahmi (2014:2). 

Laporan keuangan atau disebut dengan Financial statement berisikan 

informasi tentang prestasi perusahaan dimasa lampau dan dapat 

memberikan petunjuk untuk menetapkan kebijakan dimasa yang akan 

datang. Bambang Hermanto (2015:1) 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bagi 

para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Menurut Harahap 

(2015:105) 

“Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang 

memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang merupakan 

penjelasan tertentu”. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam 

laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. 

Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang tidak salah dalam 

penafsirannya. Menurut Kasmir (2012:30) 

Menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor-faktor penentu kinerja keuangan 

menurut Munawir (2014:31-33) adalah sebagai berikut: 
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a. Likuiditas, adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih. 

b. Solvabilitas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

c. Rentabilitas atau profitabilitas, adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

d. Stabilitas usaha, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat 

pada waktunya. 

2. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan  

penilaian  kinerja Pengukuran kinerja (performing measurement) adalah 

kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian 

bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan 

perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya 

agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan 

merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, 
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menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

 

3. Analisis Du Pont System  

Sistem du pont merupakan sistem perencanaan dan pengendalian 

keuangan yang mengabungkan rasio aktivitas dan margin laba terhadap 

penjualan, dan bagaimana rasio-rasio tersebut saling berinteraksi dalam 

menentukan profitabilitas dari aktiva. Weston & Copeland (2010:312) 

Du pont system mengembangkan analisis yang memisahkan 

profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis ini menghubungkan tiga 

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

Hanafi dan Halim (2016:86) 

Sirait (2017:170) Secara khusus analisis du pont system mengukur 

tiga hal:  

a. Bagaimana sumber daya yang ada efektif dalam menghasilkan generasi 

laba (earning).  

b. Bagaimana aset modal yang ada selalu berperan dalam menghasilkan 

generasi pendapatan (turning).  

c. Bagaimana bisnis mengungkit utang modal yang ada (leverage). Du 

Pont System ini dapat diperhatikan pada Gambar 1 bagan Du Pont 

System.  

Untuk menganalisis Du Pont System ini ada beberapa tahapan, yakni : 
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Dari sisi kiri untuk megukur efisiensi 

a. Total Beban terdiri atas : beban pokok penjualan, beban penjualan, 

administrasi, dan umum, penyusutan, bunga dan pajak 

b. Total beban – Penjualan = Laba bersih 

c. Laba bersih : Penjualan = Margin Laba 

Dari sisi kanan untuk mengukur efektifitas kebijakan aset investasi 

a. Aset lancar : kas, piutang dagang dan persediaan 

b. Aset lancar + aset tetap = total aset 

c. Total aset : penjualan = tingkat perputaran total 

Hasil : 

a. Margin laba x tingkat perputaran aset total = imbal hasil atas aset 

(ROA) 

b. ROA x pengganda ekuitas = imbal hasil atas ekuitas (ROE) 

Return On Investment (ROI), atau yang sering juga disebut dengan 

“return on total assets”adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan. Semakin tinggi ratio 

ini, semakin baik suatu keadaan perusahaan. (Lukman Syamsuddin, 

2013:63) 

ROI = Net Profit Margin x Total Assets Turnover 
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Return On Equity (ROE), Pengukuran dari penghasilan (income) 

yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka 

investasikan di dalam perusahaan. (Lukman Syamsuddin, 2013:63) 

 

1) Cara meningkatkan tingkat pengembalian dalam Analisis Du Pont 

System. Hanafi dan Halim (2016:88) menyebutkan beberapa alternatif 

untuk menaikkan ROE adalah sebagai berikut:  

a) Menaikkan ROA, yang bisa dilakukan dengan cara menaikkan 

profit margin atau menaikkan perputaran aktiva, atau keduanya 

sambil mempertahankan tingkat utang.  

b) Menaikkan financial leverage, dengan mempertahankan tingkat 

ROA karena naiknya hutang memyebabkan pembagi menjadi lebih 

kecil sehingga ROE akan lebih besar.  

c) Menaikkan ROA dan utang secara bersamaan. 

2) Kelebihan dari Du Pont System  

Ada beberapa kelebihan dari menganalisis laporan keuangan 

dengan metode Du Pont System yaitu, (Munawir, 2014:91-93) :  

a) Sebagai salah satu kegunaannya ialah sifatnya yang menyeluruh. 

Manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal, 

efisiensi bagian produksi, dan efisiensi bagian penjualan.  
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b) Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing 

produk yang dihasilkan perusahaan sehingga dapat diketahui 

produk yang potensial.  

c) Apabila perusahaan mempunyai data industri sehingga diperoleh 

rasio industri, maka dengan analisis ini perusahaan dapat 

membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan 

dengan perusahaan lain yang sejenis. 

d) Untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan suatu unit atau 

bagian.  

e) Dapat digunakan untuk keperluan kontrol dan perencanaan, 

misalnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.  

C. Kerangka Pemikiran 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Hal ini penulis akan mengaitkan kinerja keuangan perusahaan dengan analisis 

Du Pont System yang meliputi Total Assets Turnover, Net Profit Margin, 

Return On Assets, dan Leverage. Karena beberapa penelitian terdahulu dan 

teori variabel diatas dapat mempengaruhi kinerja keuangan.    

Analisis Du Pont System digunakan untuk mengetahui faktor mana yang 

paling kuat pengaruhnya antara profit margin dan Total Assets Turnover 

terhadap ROA. Disamping itu, dengan menggunakan analisis ini, pengendalian 

biaya dapat diukur dan efisiensi perputaran aktiva sebagai akibat turun-

naiknya penjualan dapat diukur. Penjualan yang meningkat tentunya akan 
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meningkatkan laba yang akan didapatkan oleh perusahaan, begitu pula 

sebaliknya apabila penjualan menurun.  

Leverage menunjukkan kemampuan equity atau modal sendiri dan 

menciptakan total aset. Rasio ini menunjukkan produktifitas dari seluruh dana 

perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah rasio 

ini semakin tidak baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan 

untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.  

Setelah diketahui nilai return on assets dan leverage maka dikalikan dan 

diketahui nilai return on equity yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan modal sendiri. Setelah diketahui return on equity 

maka dilakukan penilaian kinerja keuangan menggunakan analisis time series 

dan cross section. 

Analisis time series yang membandingkan secara antar waktu atau antar 

periode yaitu tahun 2014 dan 2015 kemudian dilanjutkan dari tahun 2015 dan  

2016 dengan tujuan itu nantinya akan terlihat dalam bentuk angka-angka. 

Sedangkan pada analisis cross section dengan melakukan perbandingan 

terhadap suatu hasil return on equity tahun 2016, yang selanjutnya hitungan 

dalam bentuk return on equity akan di lakukan perbandingan  antara satu 

perusahaan perusahaan lainnya. Berdasarkan penjelasan dapat digambarkan 

kerangka penelitian sebagai berikut seperti gambar berikut : 
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Sumber : Lukman Syamsuddin (2013:81) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang harus di uji kebenarannya. Dari perumusan masalah, hipotesis 

dari penelitian ini yaitu: Kinerja keuangan perusahaan-perusahaan kabel yang 

tercatat pada Bursa Efek Indonesia berbasis Du Pont berbeda secara 

signifikan. 

 


