
BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 
 

Seiring dengan era globalisasi yang berkembang pesat, tingkat 

persaingan semakin ketat. Banyak perusahaan tumbuh dengan berbagai 

macam bidang usaha dan ukurannya. Perusahaan-perusahaan dari berbagai 

jenis usaha saling berkompetisi untuk memenuhi permintaan pasar yang 

menuntut kualitas produk yang semakin baik dan bervariasi. Hal ini 

memberikan peluang dan potensi sangat besar bagi setiap pelaku ekonomi, 

termasuk manajemen perusahaan. Dimana mereka berusaha melakukan 

perubahan dan perbaikan terhadap kegiatan usahanya agar tercapai tujuan 

secara maksimal, serta selalu mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. 

Bagi perusahaan, merupakan sebuah tantangan besar yang 

memerlukan satu solusi tepat agar usaha manajemen dapat beroperasi dengan 

baik. Keahlian manajemen yang baik dan berkualitas dituntut agar dapat 

menghasilkan suatu perencanaan strategis guna mencapai tujuan secara 

maksimal, dimana salah satu tujuan utama perusahaan adalah untuk 

menghasilkan laba. 

Keuntungan atau laba maksimal yang diharapkan perusahaan dari 

tahun ke tahun, tidak terlepas dari perencanaan dan strategi-strategi jitu pihak 

manajemen. Perencanaan dan strategi tersebut dapat dibuat berdasarkan 
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evaluasi kinerja perusahaan dari laporan keuangannya. Kinerja keuangan 

merupakan prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode 

tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

Laporan keuangan merupakan media yang dipakai untuk menganalisis kinerja 

atau menilai kondisi kesehatan perusahaan.  

Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan 

perusahaan berupa neraca (balance sheet) yang mencerminkan nilai aktiva, 

kewajiban dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, laporan laba rugi 

(income statement) yang mencerminkan pendapatan usaha, pendapatan usaha 

lainnya, beban usaha, dan beban lain-lain serta laporan perubahan modal 

(statement of change in equity), laporan arus kas (cash flow), dan catatan atas 

laporan keuangan (notes of financial report). 

Melalui suatu evaluasi, manajemen akan dapat mengevaluasi kondisi 

perusahaan yang terjadi sekarang, menilai prestasi perusahaan, meramalkan 

posisi perusahaan di masa mendatang dan memungkinkan ramalan tersebut 

membantu tercapainya tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja keuangan yang 

tepat dan akurat mencerminkan prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan, 

serta menginformasikan kekurangan-kekurangan yang memerlukan perbaikan 

untuk memaksimalkan tercapainya tujuan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, evaluasi 

kinerja keuangan memiliki tolak ukur. Tolak ukur yang ingin penulis gunakan 
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adalah berdasarkan evaluasi metode Du Pont, yaitu evaluasi kinerja keuangan 

melalui pendekatan integratif, dan yang dijadikan elemen evaluasi adalah 

komposisi laporan keuangannya secara mendetail (pos-pos laporan keuangan). 

Evaluasi dari metode Du Pont tersebut diharapkan dapat memberikan 

pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. 

 Menurut Agnes Sawir, “Analisis Du Pont adalah analisa yang 
menggabungkan rasio-rasio aktifitas dan margin keuntungan atas penjualan 
untuk menunjukkan bagaimana rasio-rasio tersebut berinteraksi untuk 
menentukan profitabilitas aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan”1. 

 
Analisis rasio sistem Du Pont merupakan pendekatan yang 

komprehensif (menyeluruh) dan terpadu. Kegunaan dari sistem Du Pont ini 

adalah untuk mengendalikan perusahaan di dalam activity ratio (total asset 

turnover) dan margin laba bersih (net profit margin). Kedua rasio ini 

merupakan komponen dalam pengembalian atas aktiva (return on asset).  

Analisis Du Pont dapat digunakan untuk mengontrol biaya-biaya yang 

terjadi pada perusahaan, oleh karena itu manajemen perusahaan dapat 

mempelajari efek-efek peningkatan atau penurunan harga dalam hubungannya 

terhadap perusahaan. Analisis ini juga bermanfaat untuk mengetahui seberapa 

jauh pemakaian assets perusahaan untuk kegiatan operasi perusahaan. Apabila 

dari penggunaan dana, analisis ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis 

resiko dari penggunaan hutang perusahaan.  

                                                 
1 Agnes Sawir, Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, (Jakarta, 
Gramedia, 2005), hlm.26. 
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Dari analisis keuangan tersebut, maka dapat dilakukan evaluasi 

kondisi keuangan perusahaan, sehingga dapat ditemukan kelemahan dan 

kekuatan di dalam kinerja perusahaan yang akan dapat membantu dalam 

meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, evaluasi kinerja keuangan berdasarkan metode Du 

Pont menjadi sangat penting untuk melihat kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Evaluasi Kinerja Keuangan 

Perusahaan Berdasarkan Metode Du Pont Pada PT Pan Brothers Tex, 

Tbk Dibandingkan Dengan PT Ricky Putra Globalindo, Tbk Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” 

 

B.  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

     1. Identifikasi Masalah 

Adapun Identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, 

antara lain :  

a.  Kondisi lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan sangat 

kompetitif dan tidak menentu. 

b. Penilaian kinerja perusahaan pada suatu periode bagi pihak 

manajemen dan para investor memerlukan suatu alat ukur kinerja. 

Tolak ukur yang digunakan penulis untuk menilai kinerja 
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keuangan perusahaan tersebut adalah dengan menggunakan 

metode analisa sistem Du Pont. 

3. Metode analisa sistem Du Pont dalam menilai kinerja keuangan 

suatu perusahaan dapat menelusuri sebab-sebab peningkatan atau 

penurunan tingkat pengembalian investasi. 

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada pengukuran kinerja 

perusahaan dengan menggunakan metode analisa sistem Du Pont., 

berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi 

tahun 2004 sampai dengan 2008. Perusahaan yang menjadi objek penelitian 

adalah dua perusahaan sejenis yang bergerak dalam industri tekstil dan 

garmen. 

Adapun pengukuran kinerja dengan sistem Du Pont, penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut : 

 1.   Perputaran total aktiva atau TATO (Total Assets Turnover)  

Rasio yang mengukur perputaran dari seluruh aktiva perusahaan, yang 

dihitung dengan membagi penjualan dengan total aktiva. 
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2.   Margin laba bersih (Net Profit Margin) 

Merupakan rasio margin laba atas penjualan yang menghitung laba untuk 

setiap rupiah penjualan dengan cara membagi laba bersih dengan 

penjualan. 

 3.   Pengembalian atas aktiva atau ROA (Return on Assets) 

Rasio yang mengukur kinerja perusahaan dalam memanfaatkan seluruh 

sumber dayanya. Dalam analisis Dupont ini, ROA dihitung dengan 

mengalikan profit margin dengan total assets turnover. 

 

C. Perumusan Masalah 

  Untuk mengevaluasi dan menerapkan setiap metode penilaian yang 

berhubungan dengan kinerja perusahaan, setiap pihak terutama manajemen 

perusahaan diharapkan mengerti dan memahami dampak dari informasi yang 

terdapat dari suatu laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan suatu 

keputusan ekonomi yang benar-benar akurat dan tepat untuk kemajuan 

perusahaan terutama informasi yang berhubungan dengan data-data keuangan 

perusahaan. 

  Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah penulis rumuskan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan PT Pan Brothers Tex, Tbk dibandingkan 

dengan PT Ricky Putra Globalindo, Tbk pada tahun 2004 sampai tahun 2008 

berdasarkan pengukuran dengan metode Du Pont ? 
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbedaan kinerja keuangan 

PT Pan Brothers Tex, Tbk dibandingkan dengan PT Ricky Putra Globalindo, 

Tbk pada tahun 2004 sampai tahun 2008? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan antara PT Pan Brothers Tex, Tbk 

dibandingkan dengan PT Ricky Putra Globalindo, Tbk pada tahun 2004 

sampai tahun 2008 berdasarkan metode Du Pont. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja 

keuangan antara PT Pan Brothers Tex, Tbk dibandingkan dengan PT Ricky 

Putra Globalindo, Tbk pada tahun 2004 sampai tahun 2008. 

 

E.  Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi : 

 1. Investor 

a. Sebagai tolak ukur dalam menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan 

serta hasil usahanya. 

b. Dapat menjadi masukan dalam menilai kemungkinan menanamkan dana 

dalam perusahaan atau menarik kembali investasi dari perusahaan. 
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2. Penulis 

a. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan metode Du 

Pont yang nantinya dapat digunakan sebagai modal untuk terjun ke dunia 

usaha yang nyata. 

b. Menambah pengetahuan tentang Laporan Keuangan suatu perusahaan yang 

diperoleh selama penelitian. 

3. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan topik yang sama. 

 

F.  Sistematika Penulisan   

Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan 

metode Du Pont sebagai penilai kinerja keuangan perusahaan. Untuk dapat 

memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian dan pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini, maka peneliti menguraikan sistematika materi pokok yang 

akan dibahas di setiap bab, yaitu : 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II       LANDASAN TEORI 
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Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dasar 

teori penelitian, dimana teori-teori ini dianggap relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dan dapat dijadikan acuan dalam 

menganalisa permasalahan tersebut, serta Kerangka Pikir 

Penelitian. 

BAB III       METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, 

serta definisi operasional variabel. 

BAB IV       GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta kegiatan usaha 

perusahaan. 

BAB V       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan dan analisa hasil dari penelitian 

dibandingkan dengan teori yang telah diuraikan. 

BAB VI       KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyimpulkan dan memberikan saran yang diharapkan 

akan mempunyai manfaat bagi pihak yang berkepentingan. 


