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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat menjadikan kebutuhan

meningkat pula. Kebutuhan tempat tinggal, otomotif, teknologi informasi,

agribisnis dan pada akhir-akhir ini minat masyarakat terhadap bidang

pertambangan semakin meningkat. Otomotif tidak hanya menjadi kebutuhan

masyarakat tetapi sebagian masyarakat memiliki hobi dalam bidang otomotif.

Direktur Riset Regional Frost & Sulliva untuk Asia Pasifik Vijay Rao

memperkirakan Indonesia akan muncul sebagai pasar otomotif pada tahun 2019

terbesar di ASEAN dengan jumlah 2,3 juta kendaraan. Hal tersebut dikarenakan

peraturan otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar, pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan, serta peningkatan investasi di sektor otomotif

(www.kemenperin.go.id).

PT Astra International Tbk, merupakan perusahaan multinasional yang berdiri

sejak tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan umum dengan nama Astra

International Inc. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra

International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan

kepada masyarakat. PT Astra International Tbk, berpusat di Jakarta. PT Astra

International Tbk, memiliki 212 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas

asosiasi yang bergerak pada 7 bidang usaha yang terdiri dari Otomotif, Jasa

Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik,

Teknologi Informasi, dan Properti (www.astra.co.id). Bidang-bidang tersebut
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merupakan bidang vital yang dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat serta

memiliki prospek yang menjanjikan.

PT Astra International Tbk sebagai holding company yang memiliki 212 anak

perusahaan dan meraih banyak penghargaan selama dalam 2012 sampai 2016.

Anak perusahaan PT Astra International Tbk yaitu PT Astra Otoparts Tbk

merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan komponen. Selain

hasil produksinya di pasarkan kepada masyarakat dalam negeri maupun luar

negeri, perusahaan ini juga menjadi penyedia komponen bagi PT Astra

International Tbk dan anak perusahaan yang lainnya sehingga ketika

membutuhkan komponen dapat menghemat biaya dan waktu. PT Astra Otoparts

Tbk telah mengekspor ke lebih dari 30 negara. Perusahaan ini berhasil mengukir

prestasi kesembilan kalinya pada ajang Corporate Image Award. Pada tahun 2016

PT Astra Otoparts Tbk meresmikan pabrik yang memproduksi komponen anti

vibrasi untuk kendaraan roda empat melalui PT Bridgestone Astra Indonesia. PT

Astra Otoparts juga meresmikan pabrik yang memproduksi body part, engine

part, dan brake system di Karawang, Jawa Barat melalui PT Aisin Indonesia

Automotive dan PT Advics Manufacturing Indonesia. Pada tahun 2016, PT Astra

Otoparts Tbk mencatat peningkatan kinerjanya sebagai dampak volume penjualan

dan nilai tukar rupiah yang stabil (Annual Report PT Astra International Tbk

2016).

PT Astra International Tbk memberikan kualitas pelayanan terbaik secara

inovatif dan komprehensif dalam bidang jasa keuangan melalui PT Bank Permata

Tbk. PT Bank Permata Tbk melayani transaksi keuangan individu maupun

korporasi. Perusahaan ini juga menekankan kepada consumer dan komersial untuk
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menumbuhkan dan mengembangkan UMKM. PT Bank Permata Tbk melayani

lebih dari dua juta nasabah dan memiliki 56 kantor cabang, 253 kantor cabang

pembantu, 22 kantor kas, 22 kas keliling atau mobil, 6 poin pembayaran dan

1.008 unit ATM dengan fasilitas yang integratif dan menjangkau operasional yang

luas. PT Bank Permata Tbk memperkuat struktur pendanaanya dengan cara

meningkatkan rasio dana murah melalui pertumbuhan giro dan tabungan

(www.astra.co.id). Anak perusahaan PT Astra International Tbk yang bergerak

pada jasa keuangan khususnya dibidang pembiayaan menjalin kerjasama dengan

BTPN dan Gojek. Pada tahun 2016 bekerja sama dengan anak perusahaan PT

Astra International Tbk yang bergerak dibidang alat berat dan pertambangan

yaitu PT United Tractors Tbk untuk pengadaan traktor pertanian roda empat. PT

United Tractors Tbk mendapatkan pembiayaan melalui PT Komastsu Astra

Finance dan PT Federal International Finance. Krisis ekonomi menyebabkan

kinerja penjualan PT united Tractors Tbk belum mengalami peningkatan

disebabkan masyarakat menunda investasi pada barang modal dengan

memperpanjang masa pakai barang modal tersebut (Annual Report PT Astra

International Tbk).

Anak perusahaan PT Astra International Tbk yang bergerak dibidang agribisnis

adalah PT Astra Agro Lestari Tbk dengan produk utama yang dihasilkan adalah

kelapa sawit. PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan salah satu perusahaan

perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar dalam dan

luar negeri. Sektor ini memiliki prospek yang menjanjikan karena kebutuhan

minyak nabati dunia semakin meningkat. Data tahun 2016 menyebutkan bahwa

fasilitas produksi PT Astra Agro Lestari Tbk mencakup 31 unit pabrik kelapa
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sawit (data pada annual report PT Astra International Tbk tahun 2016). Namun,

peningkatan dan penurunan kinerja penjualan atau produk yang dihasilkan juga

dipengaruhi oleh faktor dari alam yaitu cuaca, tingkat curah hujan, dan faktor

alam lainnya. PT Astra Agro Lestari Tbk selalu mengantisipasi adanya dampak

dari faktor alam yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan kedepan

salah satunya dengan mengembangkan usaha peternakan sapi.Astra juga

mengembangkan bisnis pada sektor infrastruktur dan logistik. Bidang

infrastruktur dikelola oleh PT Astratel Nusantara (ASTRA Infra) dan PT Intertel

Nusaperdana (Intertel) yang mencakup konsesi pembangunan dn pengelolaan

jalan tol dan pelabuhan laut. Sedangkan PT Serasi Autoraya mengelola pelayanan

jasa transportasi dan logistik yang terdiri dari empat kegiatan inti yaitu layanan

logistik, transporasi umum, jasa persewaan mobil, dan penjualan mobil bekas.

Annual report perusahaan menjelaskan bahwa sektor ini masih dalam tahap

pembangunan sehingga kontribusi yang diberikan belum optimal (data annual

report perusahaan).

PT Astra International Tbk memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang

teknologi dan informasi (TI) salah satunya yaitu PT Astra Graphia Tbk yang

terbagi menjadi empat segmen antara lain office, production, personal printer, dan

global services dengan bermitra dengan Fuji Xerox d. PT Astra Graphia Tbk

meluncurkan produk pada masing-masing segmen tersebut serta melayani

kebutuhan perkantoran seperti office supplies,office equiptment, electronic dan

groceries. PT Astra Graphia Tbk juga mengedepankan kualitas pelayanan yang

terbaik kepada para pelanggan sehingga perusahaan dapat bersaing menghadapi

perkembangan bisnis yang begitu cepat. Pada tahun 2016 Astra meluncurkan
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sektor properti. Proyek Menara Astra, Apartmen Anandamaya Residences

merupakan proyek dalam pengembangan (www.astra.co.id). Sektor ini tergolong

baru sehingga kontribusi yang diberikan belum optimal.

Peneliti ingin mengetahui anak perusahaan PT Astra Internasional Tbk, yang

menyumbangkan efektivitas beban yang tinggi dan menghasilkan penjualan

optimal melalui kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan

perusahaan umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Laporan

keuangan perusahaan merupakan sebuah laporan yang dibuat oleh perusahaan

untuk mengetahui posisi keuangannya pada periode tertentu. Laporan keuangan

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perusahaan yang dapat

dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal, dan digabungkan dengan

informasi lain, seperti industri, kondisi ekonomi, dan bisa memberikan gambaran

yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan (Mamduh M.H dan

Abdul H, 2016 p. 61). Laporan keuangan perusahaan terdiri dari neraca, laporan

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan.

Analisis laporan keuangan dapat di lakukan dengan menggunakan analisis

Sistem Du Pont. Sistem Du Pont menguraikan kinerja dengan memecah ROE dan

ROI atau ROA menjadi rasio komponen. Sistem Du Pont memberikan cara yang

bermanfaat untuk menghubungkan rasio yang menjelaskan tingkat pengembalian

aset dan ekuitas perusahaan (Brealy, Myers & Marcus, 2008 p. 88). Pengembalian

Investasi atas aset (ROI) tersebut dapat diperoleh dari perkalian profit margin

(margin laba) dengan total assets turnover (TATO atau perputaran total aset).

Sedangkan untuk mendapatkan return on equity (pengembalian atas ekuitas atau



6

ROE) dari pengembalian investasi atas aset (ROI) dengan mengalikannya pada

equity Multiplier (Brigham & Houston, 2014 p. 153). Analisis Sistem Du Pont

merupakan analisis kinerja keuangan secara menyeluruh yang nantinya akan

menjadi pertimbangan induk perusahaan sebagai holding company untuk

mengoptimalkan anak perusahaannya. Perusahaan induk dapat mengambil

kebijakan untuk strategi perencanaan keuangan dalam hal efektifitas beban dan

meningkatkan produktivitas. Komponen Sistem Du Pont adalah Return on Assets

(ROA) atau return on investment (ROI) dan Return on Equity (ROE). Persamaan

Sistem Du Pont dapat digunakan untuk menganalisis cara-cara memperbaiki

kinerja melalui profit margin, total assets turnover, dan equity multiplier

(Brigham & Houston, 2014 p. 156).

ROI (return on investment), dipengaruhi oleh profit margin dan perputaran aset

(assets turnover). Profit margin merupakan perbandingan antara laba bersih

dengan penjualan. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan

perusahaan menekan beban (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan

laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang rendah

menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat beban tertentu, dan

beban yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi

dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan

ketidakefisienan manajemen. Perputaran aset (assets turnover) merupakan

kecepatan berputarnya aset dalam suatu periode tertentu yang dapat ditentukan

dengan membagi penjualan dengan total aset. Perputaran aset (assets turnover)

dimaksudkan untuk menghitung dan mengetahui efektivitas dan efisiensi
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penggunaan total aset suatu perusahaan dalam periode tertentu. Efisiensi Profit

margin dan assets turnover menentukan tinggi rendahnya ROA suatu perusahaan.

Untuk meningkatkan ROA, suatu perusahaan bisa memilih dengan meningkatkan

profit margin dan mempertahankan perputaran aset (assets turnover), dengan

mempertahankan profit margin dan meningkatkan perputaran aset (assets

turnover), atau dengan cara meningkatkan keduanya (Mamduh M. Hanafi &

Abdul Halim, 2016 p. 87).

Sistem Du Pont digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan

dan penurunan ROA atau ROI dan ROE disebabkan peningkatan penjualan dan

penurunan beban-beban, beban yang terlalu tinggi dan rendahnya penjualan, atau

penjualan tetap tetapi beban-beban mengalami peningkatan, sehingga dengan

mengetahui hal tersebut dapat di ambil kebijakan dalam efisiensi biaya atau

meningkatkan produktivitas. ROI atau ROA menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan pengembalian berupa laba bersih atas aset yang

diinvestasikannya. ROE dibentuk dari perkalian antara ROI atau ROA dengan

equity multiplier. ROE menunjukkan seberapa besar perusahaan didanai oleh

ekuitas sendiri atau melalui utang. Analisis Sistem Du Pont juga sesuai digunakan

pada perusahaan yang memiliki anak perusahaan sehingga dapat diketahui

efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset dalam menciptakan kegiatan

operasional perusahaan dalam memperoleh dan memaksimalkan laba. Perusahaan

induk atau pusat sebagai holding company dapat mengambil kebijakan ataupun

digunakan untuk strategi perencanaan keuangan untuk mencapai efisiensi dan

efektivitas perusahaan (induk sebagai holding company dan anak perusahaan)

serta untuk mengetahui anak perusahaan yang potensial dan menyumbangkan
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efektifitas dalam memanfaatkan beban dan seluruh aset yang terdapat pada

perusahaan.

Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan beban dapat tercermin dari

peningkatan beban yang disertai dengan peningkatan penjualan yang lebih besar

atau dengan penekanan beban-beban sehingga beban perusahaan dapat menurun

tetapi dapat meningkatkan penjualan atau pendapatan. Efektivitas penggunaan

seluruh aset perusahaan tercermin ketika perusahaan mampu menghasilkan

penjualan atau pendapatan tertentu melalui seluruh aset yang digunakan.

Efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola beban dan seluruh aset

perusahaan berpengaruh pada besar kecilnya laba bersih yang diperoleh

perusahaan. Laba bersih akan mempengaruhi nilai profit margin dan nilai ROI

yang juga akan berpengaruh pada nilai ROE perusahaan. Oleh karena itu

perusahaan harus mampu mengendalikan seluruh beban-beban dan dapat

mengoptimalkan penggunaan asetnya agar memperoleh nilai ROE yang tinggi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan objek

dan periode yang berbeda. Sheela and Karthikeyan (2012) hasil penelitian yang

dilakukan mengukur kinerja keuangan pada 3 perusahaan industri farmasi yaitu

Cipla, Dr. Reddy’s Laboratories, dan Ranbaxy periode 2003-2012 menggunakan

analisis Sistem Du Pont didasarkan pada ROE dan ROI. Ketiga industri farmasi

tersebut merupakan perusahaan industri farmasi yang paling menguntungkan di

India. Hasil penelitian menunjukkan Farmasi Cipla memiliki tingkat ROE dan

ROI yang paling tinggi dari pada Laboratorium Dr. Reddy dan Laboratorium

Ranbaxy. Hal ini menunjukkan bahwa Cipla berkonsentrasi pada kinerja

keuangannya dan menitikberatkan pada pengurangan beban-beban dan biaya.
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Deepa and Ajjan (2015) hasil penelitian yang dilakukan menggunakan sampel 40

perusahaan minyak kelapa tahun 2009-2013 adalah NPM memberikan sumbangan

pengaruh yang paling besar terhadap ROE, sedangkan Equity Multiplier

memberikan sumbangan pengaruh yang paling sedikit terhadap ROE.

Angelica (2016) hasil penelitian kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) Periode 2010-2014 dengan menggunakan analisis Sistem Du Pont

menjelaskan bahwa nilai ROE dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh turunnya nilai TATO

dari tahun 2012-2014, naiknya nilai NPM dari 2010 sampai 2014, naiknya nilai

ROA dari tahun 2010 sampai 2013, dan naiknya nilai EM dari tahun 2012 sampai

2014. Nilai ROE yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa kinerja

keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiiki kinerja yang baik dalam

periode penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan judul “Analisis

Sistem Du Pont Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada

PT. Astra Internasional, Tbk.) Periode 2012-2016.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan

yang diangkat adalah: Bagaimana kinerja keuangan perusahaan PT. Astra

Internasional Tbk., periode  2012-2016 berdasarkan analisis Sistem Du Pont?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan

perusahaan PT. Astra Internasional, Tbk., dengan menggunakan Sistem Du Pont

tahun 2012-2016.
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1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi

pihak-pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan

tentang penilaian kinerja keuangan PT. Astra Internasional Tbk., dengan

menggunakan analisis Sistem Du Pont.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kinerja keuangan

perusahaan PT. Astra Internasional Tbk., dan dapat pula digunakan

sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan kebijakan

perusahaan pada masa yang akan datang.

3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi sebelum

melakukan pilihan investasi pembelian saham perusahaan dengan

melakukan pengamatan pada evaluasi kinerja keuangan perusahaan yang

bersangkutan.

4. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk

mengembangkan penelitian selanjutnya dan dapat pula digunakan sebagai

bahan bacaan yang bermanfaat sehingga dapat menambah pengetahuan.


