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ABSTRAK
ANALISIS SISTEM DU PONT UNTUK
MENGEVALUASI KINERJA PERUSAHAAN
Studi Kasus pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2004-2007
Robin Indar A.
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan
kinerja perusahaan berdasarkan analisis sistem Du Pont pada PT Kimia Farma
(Persero) Tbk Tahun 2004-2007. Untuk itu penulis mengangkat tiga permasalahan
yaitu: 1) perkembangan net profit margin dari tahun 2004 sampai 2007, 2)
perkembangan total asset turnover dari 2004 sampai 2007, 3) perkembangan
return on investment dari tahun 2004 sampai 2007.
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada PT Kimia Farma
(Persero) Tbk. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi return on investment adalah net profit
margin dan total asset turnover di mana kedua faktor tersebut berbanding lurus
terhadap return on investment. Net profit margin PT Kimia Farma (Persero) Tbk
tahun 2004 sebesar 4,04% dan pada tahun 2005 menjadi 2,91%. Pada tahun 2006,
net profit margin mengalami penurunan menjadi 2,01% dan pada tahun 2007 net
profit margin mengalami peningkatan, yaitu dari 2,01% menjadi 2,21%.
Total asset turnover tahun 2004 PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebesar
1,64 dan pada tahun 2005 sebesar 1,54. Pada tahun 2006 total assets turnover
mengalami kenaikan dari 1,54 menjadi 1,74 pada tahun 2006. Tahun 2007 total
asset turnover menjadi 1,71 mengalami penurunan sebesar 0.03.
Return on investment tahun 2004 PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebesar
6,63%, dan pada tahun 2005 sebesar 4,49%. Hal ini terjadi karena terjadi
penurunan net profit margin sebesar 1,13% dan total asset turnover sebesar 0,1.
Sedangkan pada tahun 2006, return on investment perusahaan mengalami
penurunan menjadi 3,49%. Penurunan return on investment tahun 2006 ini
disebabkan karena penurunan net profit margin sebesar 0,9% lebih besar dari
kenaikan total asset turnover yang hanya 0,2. Untuk tahun 2007 return on
investment PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengalami kenaikan menjadi 3,76%,
hal ini terjadi karena kenaikan net profit margin sebesar 0,2% lebih besar dari
penurunan total asset turnover yang hanya 0,03%.
Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa kinerja PT Kimia Farma
(Persero) Tbk mengalami turun naik dimana pada tahun 2005 dan 2006 ROI nya
masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,14% dan 1%, sedangkan ROI
tahun 2007 mengalami kenaikan 0,27%.
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ABSTRACT
THE EVALUATION OF COMPANY
PERFORMANCE USING DU PONT
Case Study at PT Kimia Farma (Persero) Tbk in 2004-2007
Robin Indar A.
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2009
The research aimed to evaluate PT Kimia Farma (Persero) Tbk’s
performance in 2004-2007 based on Du Pot system analysis, which comprised : 1)
the development of its net profit margin, 2) the development of its total asset
turnover, 3) the development of its return on investment.
The research was a case study conducted at PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
The data analysis technique applied in this research were documentation.
The factors which influenced PT Kimia Farma (Persero) Tbk’s return on
investment were its net profit margin and total asset turnover. Both factors
proportionate straightly toward return on investment. The net profit margin of PT
Kimia Farma (Persero) Tbk in 2004 was 4.04% and in 2005 became 2.91%. In
2006 the net profit margin decreased to 2.01% while in 2007 net profit margin
increased from 2.01% to 2.21%.
PT Kimia Farma (Persero) Tbk’s total asset turnover in 2004 and 2005 were
1.64 and 1.54. In 2006 the total asset turnover increased from 1.54 to 1,74. In
2007 the total asset turnover decreased from 1.74 in 2006 to 1.71.
PT Kimia Farma (Persero) Tbk’s return on investment in 2004 and 2005
were 6.63% and 4.49%. This happened because of its net profit margin and total
asset turnover decreased 1.13% and 0.1. In 2006, the company’s return on
investment decreased to 3.49%. The decreased return on investment 2006 was
triggered by the decreased net profit margin to 0.9% and it was higher than the
increase total aset turnover which only 0.2. For the 2007 return on investment of it
increased to 3.76, and it was caused by the increase of the net profit margin as
much as 0.2% and it was higher than decrease the of total asset turnover which
only 0.03%
Based on the analysis PT Kimia Farma (Persero) Tbk experienced increase
and decrease where in 2005 and 2006, its return on investment decreased to 2.14%
and 1%, while in 2007 increased 0.27%.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemajuan perekonomian suatu bangsa tidak lepas dari peran berbagai
perusahaan. Peran perusahaan bagi perekonomian ini dapat terwujud dalam
penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta pemanfaatan sumber
daya alam yang tersedia untuk diolah menjadi lebih bermanfaat. Sejalan
dengan kemajuan perekonomian suatu bangsa tersebut, perkembangan
perusahaan tersebut juga semakin cepat. Cepatnya pertumbuhan perusahaan
yang lambat laun semakin banyak perlu mendapat perhatian yang serius dari
berbagai pihak yaitu masyarakat dan pemerintah.
Perkembangan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari hasil ekspansi
atau pembangunan gedung saja tetapi perlu diketahui kinerja dari perusahaan
itu sendiri. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah
satunya adalah aspek keuangan. Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu
perusahaan diperlukan suatu analisis, sehingga bisa diketahui apakah tindakan
atau kebijaksanaan perusahaan yang ditempuh sudah tepat atau belum. Dalam
menganalisis atau menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dibutuhkan data
1aporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan itu sendiri.
Setiap perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat sebagai
peranannya dalam ikut mewujudkan keberhasilan pembangunan. Peran
perusahaan dalam ikut mewujudkan keberhasilan pembangunan dapat
terwujud dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran
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serta pembayaran pajak kepada pemerintah. Dengan tingkat kesehatan
keuangan yang baik diharapkan perusahaan mampu mempertahankan
sekaligus menjamin kelangsungan hidup usahanya dimasa yang akan datang.
Keberhasilan perusahaan itu dapat terwujud seperti tercapainya keuntungan
yang diharapkan serta dapat memenuhi kewajiban keuangan pada waktunya
dan menggunakan sumber dananya secara efektif.
Penilaian

kinerja

keuangan

suatu

perusahaan

sangat

penting

dilaksanakan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Perusahaan
dengan kondisi keuangan yang sehat akan mampu menghadapi ketatnya
persaingan dengan banyak perusahaan baru yang sejenis atau lain jenis.
Demikian pula sebaliknya bila kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak
baik maka perusahaan akan lemah dan pada akhirnya perusahaan akan
mengalami kesulitan keuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup
usahanya. Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi keuangan yang sehat
apabila mampu menghasilkan laba secara maksimal. Untuk itu perusahaan
harus melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien.
Salah satu alat yang dipakai perusahaan untuk menilai tingkat kinerja
keuangan perusahaan adalah laporan keuangan yang disusun setiap akhir
periode. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari neraca, laporan laba rugi
dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting
untuk memperoleh informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasilhasil yang dicapai perusahaan yang diperlukan bagi pihak-pihak yang
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berkepentingan. Evaluasi laporan keuangan sangat penting bagi manajer
karena akan membantu dalam pengambilan keputusan.
Untuk menilai perkembangan suatu perusahaan, seorang analis
keuangan memerlukan ukuran-ukuran tertentu. Salah satunya adalah sistem
Du Pont, yaitu analisis yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas
dan margin keuntungan atas profit margin on sales untuk menunjukkan
bagaimana rasio-rasio saling mempengaruhi dalam rangka menentukan
profitabilitas harta.
Dengan demikian analisis Du Pont tidak hanya memfokuskan pada laba
yang dicapai oleh perusahaan tetapi juga investasi untuk menghasilkan laba
tersebut. Disadari bahwa dengan hanya menggunakan salah satu alat analisis
saja (analisis Du Pont) tidak semua tujuan analisis dapat tercapai secara
maksimal, tetapi paling tidak dengan analisis ini tingkat pengembalian
investasi perusahaan dapat diketahui. Dengan dasar itulah penulis mengambil
topik “ANALISIS SISTEM DU PONT UNTUK MENGEVALUASI
KINERJA PERUSAHAAN”, Studi Kasus pada PT Kimia Farma (Persero)
Tbk Tahun 2004-2007.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perkembangan net profit margin PT Kimia Farma (Persero)
Tbk dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ?
2. Bagaimana perkembangan total asset turnover PT Kimia Farma (Persero)
Tbk dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ?
3. Bagaimana perkembangan return on investment PT Kimia Farma (Persero)
Tbk dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ?
4. Bagaimana kinerja PT Kimia Farma (Persero) Tbk berdasarkan analisis Du
Pont pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ?

C. Batasan Masalah
Penulis membatasi permasalahan pada laporan keuangan yang terdiri
atas neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki perusahaan. Penulis
menggunakan laporan keuangan selama 4 tahun berturut turut dengan tujuan
untuk mengetahui perkembangan perusahaan betul-betul bagus atau menurun.
Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kinerja perusahaan
berdasarkan analisis Du Pont, dengan melihat perkembangan net profit
margin, total asset turnover dan return on investment.

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perkembangan net profit margin PT Kimia Farma
(Persero) Tbk dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.
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2. Untuk mengetahui perkembangan total asset turnover PT Kimia Farma
(Persero) Tbk dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.
3. Untuk mengetahui perkembangan return on investment PT Kimia Farma
(Persero) Tbk dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.
4. Untuk mengetahui kinerja PT Kimia Farma (Persero) Tbk berdasarkan
analisis Du Pont pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil pene1itian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan
berguna bagi para pembaca yang tertarik pada masalah keuangan
perusahaan.
2. Bagi Penulis
Dengan penelitian ini penulis dapat menerapkan teori-teori atas ilmu
yang didapatkan di bangku kuliah sekaligus akan dapat menambah
pengetahuan dan wawasan berpikir yang baik.
3. Bagi Perusahaan
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak
perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan
dalam pelaksanaan manajemen pada masa yang akan datang.
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F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
serta sistematika penulisan.

BAB II

Kajian Pustaka
Dalam Bab ini dikemukakan teori-teori yang mendukung penelitian
dari hasil studi pustaka. Uraian yang terdapat dalam bab ini akan
digunakan sebagai dasar dalam pengolahan data dan pembahasan.

BAB III Metode Penelitian
Dalam Bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, jenis data, obyek penelitian, data yang dicari, variabel
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV Gambaran Umum Perusahaan
Dalam Bab ini diuraikan secara singkat gambaran umum
perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang meliputi sejarah
singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, ruang lingkup usaha,
dewan direksi, komisaris, komite dan budaya perusahaan.
BAB V

Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan masalah dengan
menggunakan teknik analisis data yang sesuai dan berdasarkan
landasan teori yang telah dipelajari.
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Bab VI

Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang
dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, akan diusahakan
untuk dikemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan
pemikiran dan sumbangan positip bagi perusahaan. Masalah
keterbatasan penelitian akan diungkapkan pada bagian akhir
penulisan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan
1. Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan pada dasarnya ingin melaporkan kegiatan-kegiatan
perusahaan: kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan operasional
sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan
yang ingin dicapai (Hanafi dan Halim, 2005: 12). Laporan keuangan juga
merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun buku tersebut (Baridwan, 2008: 17).
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan,
laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
dan laporan posisi keuangan ( yang dapat disajikan dalam berbagai cara,
misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana ), catatan dan
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral laporan
keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan
yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan
harga (lkatan Akuntansi Indonesia, 2004: 2)
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Dua jenis laporan keuangan yang umumnya dibuat oleh setiap
perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi, yang masing-masing
dijelaskan sebagai berikut :
a. Neraca
Neraca adalah laporan yang sistematis yang berisi aktiva, hutang
dan modal suatu perusahaan disaat tertentu. Tujuan penyusunan neraca
adalah menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu,
biasanya waktu tutup buku (Munawir, 2004: 13).
Adapun komponen dasar neraca (Keown et al, 1996: 82) :
1) Aktiva lancar : terdiri dari kas, surat berharga yang mudah dijual,
piutang dagang, persediaan serta beban dibayar di muka
2) Aktiva tetap atau jangka panjang : terdiri atas peralatan, bangunan,
serta tanah
3) Aktiva lain : aktiva yang tidak termasuk dalam aktiva lancar maupun
tetap perusahaan, seperti hak paten, investasi jangka panjang dalam
surat berharga dan goodwill.
b. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang
penghasilan, biaya dan laba-rugi yang diperoleh suatu perusahaan
selama periode tertentu (Munawir, 2004: 26).
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Laporan laba rugi merupakan ringkasan dari 4 jenis kegiatan
(Keown et al, 1996: 80) :
1) Menjual produk atau jasa
2) Beban produksi atau untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual
3) Beban yang timbul dalam memasarkan dan mendistribusikan produk
atau jasa pada konsumen, serta yang berkaitan dengan beban
administrative operasional
4) Beban keuangan dalam menjalankan bisnis.
2. Tujuan Laporan Keuangan
Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut
(Prastowo dan Rifka, 1995: 5-6) :
a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
b. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi
keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, dan waktu serta
kepastian dari hasil tersebut.
c. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk
menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin
dikendalikan dimasa yang akan datang, serta dapat memprediksikan
kapasitas perusahaan dalam beroperasi serta untuk merumuskan
efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.
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Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi tujuan tersebut
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Meskipun demikian,
laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin
dibutuhkan pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi mereka.
Laporan keuangan juga menggambarkan pertanggungjawaban manajemen
atas sumber daya yang dipercayakan padanya.
3. Unsur-Unsur Laporan Keuangan
Unsur laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran
posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan modal. Sedangkan unsur yang
berkaitan dengan pengukuran kinerja perusahaan adalah penghasilan dan
beban (biaya). Posisi keuangan perusahaan biasanya disajikan dalam neraca
sedangkan kinerja perusahaan disajikan dalam laporan laba-rugi. Unsur unsur laporan keuangan :
a. Posisi keuangan perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004: 13-17)
Aktiva adalah sumberdaya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat
peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dimasa depan yang
diharapkan akan diperoleh perusahaan.
Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar
dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
Ekuitas atau modal adalah hak residual atas aktiva perusahaan
setelah dikurangi semua kewajiban.
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b. Kinerja Perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004: 22)
Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu
periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau
penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau
terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
menyangkut pembagian kepada penanaman modal.
4. Pemakaian dan Kebutuhan Informasi
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan
dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Banyak pihak yang mempunyai
kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan
perusahaan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang
berbeda-beda. Oleh karena itu mereka akan memberikan tekanan pada
metode analisis maupun teknik analisis yang berbeda-beda pula sesuai
dengan sifat dan kepentingan masing-masing (Prastowo dan Rifka, 1995: 5).
Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan
untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, yang
meliputi (Prastowo dan Rifka,1995: 3-5) :
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a. Investor
Investor perlu mengetahui seberapa besar risiko investasi bila
menanamkan modalnya pada perusahaan. Risiko investasi tersebut dapat
diketahui dari laporan keuangan perusahaan.
b. Kreditor
Kreditor memerlukan informasi dalam laporan keuangan untuk
mengetahui kemungkinan bisa atau tidak perusahaan membayar
pinjaman dan bunga pada saat jatuh tempo.
c. Pemasok
Pemasok

dapat

mengetahui

kemampuan

perusahaan

untuk

melunasi utang-utang pada saat jatuh tempo dengan menganalisis laporan
keuangan.
d. Pelanggan
Pelanggan membuat informasi menyangkut kelangsungan hidup
perusahaan terutama bila mereka memiliki ketergantungan pada
perusahaan.
e. Pemerintah
Pemerintah baru dapat menentukan besarnya pajak yang harus
ditanggung perusahaan setelah mengetahui keuntungan perusahaan yang
dapat dianalisis dari laporan keuangan.
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f. Karyawan
Karyawan membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk
mengetahui kemampuan perusahaan untuk memberi balas jasa.
g. Masyarakat
Dari laporan keuangan perusahaan, masyarakat dapat mengetahui
kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional, disamping itu
juga dapat mengetahui kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja.
5. Peranan Laporan Keuangan
Peranan laporan keuangan dalam dunia bisnis atau ekonomi dapat
digunakan sebagai berikut (Revsine et al, 1999: 2) :
a. Alat untuk menganalisis
b. Laporan pertanggungjawaban manajemen
c. Tanda-tanda peringatan bagi perusahaan
d. Untuk meramalkan atau memprediksikan keuntungan suatu perusahaan
e. Ukuran dalam akuntansi.

B. Analisis Laporan Keuangan
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Pengertian analisis laporan keuangan (Prastowo dan Rifka, 1995: 56,
dalam Leopold A.Bernstein) merupakan suatu proses yang penuh
pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan
hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan
utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin
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mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Selain itu
analisis laporan keuangan juga dapat diartikan suatu proses untuk
membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masingmasing unsur tersebut dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut
dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan
tepat atas laporan keuangan itu sendiri (Prastowo, 1995: 56).
Informasi yang didasarkan pada analisis laporan keuangan mencakup
penilaian keadaaan keuangan perusahaan baik yang telah lampau, saat
sekarang dan yang akan datang. Tujuan dari analisis ini adalah untuk
mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat
menimbulkan masalah dimasa depan, dan menentukan setiap kekuatan yang
dapat dipergunakan. Di samping itu analisis yang dilakukan oleh pihak luar
perusahaan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kredibilitas atau
potensi investasi (Muslich, 2003: 44).
Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya
karena ingin mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat risiko atau
kesalahan suatu perusahaan. Hal-hal yang harus dilakukan seorang analis
sebelum menganalisis dan menginterprestasikan rasio-rasio keuangan adalah
(Hanafi dan Halim, 2005: 5) :
a. Menentukan dengan jelas tujuan dari analisis
b. Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporanlaporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan
keuangan tersebut
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c. Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya
yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan.
Sebelum melakukan analisis, seorang analis harus memahami ketiga
langkah di atas, baru kemudian melakukan analisis dengan menggunakan
alat-alat analisis rasio-rasio keuangan.
Analisis laporan keuangan memberikan analis cara yang saling
mendukung untuk membentuk analisis. Dalam analisis pendanaan eksternal,
analis dapat memperhatikan kebutuhan dana perusahaan, kondisi keuangan
dan kinerjanya, serta resiko bisnisnya. Setelah analisis dari berbagai faktor
ini, analisis dapat menentukan kebutuhan dana perusahaan dan bernegoisasi
dengan pemasok modal dari luar (Van Horne, 1998: 234).
2. Cakupan Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan mencakup 2 hal yaitu (Brigham and Houston,
1998: 78) :
a. Pembandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri
yang sama
b. Evalusai kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu.
Studi ini membantu manajemen mengidentifikasi kekurangan dan
kemudian melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
3. Peranan dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Peranan analisis laporan keuangan (Stickney, 1996: 2) adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mengidentifikasi keadaan ekonomi dan kondisi bisnis yang terjadi.
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b. Untuk mengidentifikasi strategi perusahaan dalam memilih bisnis yang
bersaing.
c. Memahami pentingnya konsep dan prinsip laporan keuangan yang
digunakan untuk menghitung rasio keuangan.
Sedangkan tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui
kondisi dan prestasi yang telah dicapai perusahaan, yang digambarkan
melalui catatan-catatan dan laporan-laporan keuangan (Stickney, 1996: 3).
Adapun tujuan yang terpenting dari analisis laporan keuangan adalah untuk
mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni,
terkaan dan intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian
yang tidak bisa dihindarkan pada setiap proses pengambilan keputusan.
4. Prosedur Analisis Laporan Keuangan
Berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan
keuangan adalah sebagai berikut (Prastowo dan Rifka, 1995: 58-59) :
a. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan
Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang
dianalisis mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni
oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh
perusahaan

tersebut.

Memahami

latar

belakang

data

keuangan

perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang perlu
dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut.
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b. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan
Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang
mempunyai pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami.
Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai
trend (kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi, perubahan
teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi
seperti perubahan pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi
dan pajak, dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri,
seperti perubahan posisi manajemen kunci.
c. Mempelajari dan megkaji laporan keuangan
Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan diaplikasikan,
perlu

dilakukan

pengkajian

terhadap

laporan

keuangan

secara

menyeluruh. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan
keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan
dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
d. Menganalisis laporan keuangan
Setelah memahami profil perusahaan dan megkaji laporan
keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik
analisis

yang

ada

dapat

menganalisis

menginterpretasikan hasil analisis tersebut.

laporan

keuangan

dan
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5. Pentingnya Analisis Laporan Keuangan
Laporan keuangan menggambarkan bahwa disatu sisi, laporan
keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi para
pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.
Pada sisi lain, karena karakteristiknya laporan keuangan bukanlah segalagalanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan.
Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan
keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut
dapat diprediksi apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Dengan mengolah
lebih lanjut laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi dan
analisis trend, akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin terjadi
dimasa mendatang (Prastowo dan Rifka, 1995: 55-56).

C. Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Kinerja

mengandung

pengertian

kemampuan

kerja

untuk

menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif. Dalam suatu usaha
bisnis, tinggi rendahnya kinerja biasanya diukur dalam bentuk laba atau rugi
yang dihasilkan.
Dalam suatu perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja dari
perusahaan tersebut telah sesuai dengan apa yang ditetapkan sebelumnya
perlu diadakannya suatu penilaian, dalam hal ini adalah pinilaian kinerja
perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan adalah penentuan secara periodik
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efektivitas operasional suatu perusahaan, bagian perusahaan dan karyawan
berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya
(Mulyadi, 1993: 419).
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004: 4). Informasi kinerja
perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan
potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan.
Informasi tentang kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat untuk
memprediksi kapasitas perusahaan dan menghasilkan arus kas dari sumber
daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam
perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dan memanfaatkan
tambahan sumber daya.
Penilaian kinerja merupakan bagian dan proses pengendalian
manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen
melalui sistem penilaian kinerja, dilakukan dengan cara menciptakan
mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan
(reward) dan hukuman (punishment) digunakan sebagai pendorong bagi
pencapaian strategi. Penilaian kinerja dan mekanisme reward dan
punishment harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai.
Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong
dan memotivasi manajer untuk pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo,
2002: 58).
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Sedangkan kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai oleh
sebuah perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu (misal 4 tahun) yang
dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Untuk
menghasilkan laba yang maksimal, diperlukan kemampuan untuk melihat
celah-celah keuntungan dan memprediksi masa yang akan datang. Di
samping itu, manajemen harus memiliki kemampuan menggerakkan
kreativitas sumber daya manusia yang ada agar dapat bekerja secara efektif
dan efisien. Motivasi yang kuat akan menghasilkan kemampuan kerja secara
optimal.
Kemampuan manajemen menggerakkan dan memanfaatkan seluruh
sumber daya yang ada akan dapat dinilai dari laporan keuangan yang
disusun setiap akhir periode. Melalui laporan keuangan tersebut, dapat
direncanakan hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan peningkatan
kinerja dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Pengukuran Kinerja (Mardiasmo, 2002: 122) :
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
kinerja manajemen
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
c. Untuk

memonitor

dan

mengevaluasi

pencapaian

kinerja

dan

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja
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d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and
punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi
f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
3.

Indikator Kinerja
a. Pengertian Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu
yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja digunakan untuk
meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari dari unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam upaya menuju tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja sulit untuk menilai
kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/ program/
kegiatan. Dengan indikator kinerja, organisasi memiliki wahana yang
jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal dimasa yang akan
datang. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004: 6).
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Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak
(impacts) (Affandi, 2002 : 3) :
1) Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Indikator ini dapat berupa : dana, sumber daya manusia,
informasi,

kebijaksanaan/

peraturan

perundang-undangan,

dan

sebagainya.
2) Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
3) Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung).
4) Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5) Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan
asumsi yang telah ditetapkan.
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b. Fungsi indikator kinerja (Pusat Pengembangan Akuntansi FE UGM, 2002:
10) :
1) Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan
dilaksanakan. Kegiatan umumnya berjangka waktu tidak lebih lama
dan satu tahun. Kejelasan tentang yang akan dilakukan dalam aktivitas
keseharian perusahaan dalam tahun per tahun
2) Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait
untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan
kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan dalam menilai kinerja
memberikan rambu-rambu bagi perusahaan untuk melaksanakan
kegiatannya, maka setiap pihak mendapatkan kesepahaman tentang
tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya
3) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
perusahaan/ unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi
perusahaan dalam menjalankan tugasnya.
c. Syarat-syarat indikator kinerja (Pusat Pengembangan Akuntansi FE UGM,
2002: 14) :
1) Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan
interpretasi
2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
yang kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja
mempunyai kesimpulan yang sama
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3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang
relevan
4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat serta dampak
5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/ penyesuaian
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6) Efektif, data/ informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya
yang tersedia.
d. Mekanisme indikator kinerja
Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan
hal-hal sebagai berikut (Mardiasmo 2002: 127-128) :
1) Sistem perencanaan dan pengendalian
Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur,
dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan perusahaan telah
dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian perusahaan dengan
menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada
spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab.
2) Spesifikasi teknis dan standardisasi
Kinerja suatu kegiatan, program dan perusahaan diukur dengan
menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan
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jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar
penilaian.
3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan
standardisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang
memiliki kompetensi teknis dan profesionalisme dalam bekerja.
4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan
hukuman (reward and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan
mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang
menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat
pembinaan).
5) Mekanisme Sumber Daya Manusia
Perusahaan perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk
memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan
perusahaan.

D. Analisis Du Pont
1. Pengertian Analisis Du Pont
Sistem Du Pont adalah suatu sistem analisis yang dimaksudkan untuk
menunjukkan hubungan antara return on investment, net profit margin dan
total asset turnover. Analisis tersebut mencakup rasio aktivitas dan
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profitabilitas atas penjualan untuk menunjukkan bagaimana rasio-rasio ini
saling mempengaruhi, analisis ini menunjukkan tingkat pengembalian atas
aktiva (Wasis, 1991: 36). Analisis Du Pont penting untuk melakukan
pengawasan keuangan terhadap perusahaan dan terutama divisi yang
ditetapkan sebagai profit center. Melalui analisis Du Pont manajer secara
jelas dapat melihat aktivitas perusahaan atau divisi dan secara cepat dapat
mengetahui dimana terjadinya kemacetan (Sadarachmat, 1993: 14). Analisis
sistem Du Pont dapat juga dikatakan sebagai penghitungan return on
investment (ROI) yang didefinisikan sebagi laba setelah pajak dibagi total
aktiva (Husnan, 1998: 569). Sedangkan persamaan Du Pont adalah rumus
yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas aktiva dapat diperoleh
dengan mengalikan margin laba bersih dengan perputaran total aktiva
(Brigham and Houston, 1998: 94).
Analisis Du Pont terbentuk dari sejumlah persamaan-persamaan
berikut ini (Soediyono, 1991: 137) :
a. Aktiva Lancar = Kas + Piutang + Persediaan + Surat Berharga
b. Aktiva Operasi = Aktiva Tetap + Aktiva Lancar
c. Perputaran Aktiva Operasi = Penjualan Bersih : Aktiva Operasi
d. Laba Setelah Pajak = Penjualan Bersih - (HPP + Biaya Operasi + Bunga
+ Pajak)
e. Margin Laba Bersih = Laba Setelah Pajak : Penjualan Bersih
f. ROI = Perputaran Aktiva Operasi x Margin Laba Bersih
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Cara perhitungan dengan menggabungkan kedua rasio ini pertama kali
dikembangkan pada perusahaan Du Pont guna pengendalian intern
perusahaannya. Dengan menggunakan kedua rasio tersebut dapat dilihat
pengaruhnya satu sama lain. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana
rasio-rasio tersebut saling mempengaruhi dalam mencapai return on
investment.
Gambar II.1. gambar saling pengaruh dari masing-masing rasio
tersebut adalah sebagai berikut ( Umar, 2000: 300 ) :
Return On Investment

Net Profit Margin

:
Net Income

Sales

:

-

Total Cost

×

Sales

Total Asset Turnover

Sales

Fixed Asset

:

Total Asset

+

Current Asset

Gambar II.1. Skema Analisis Du Pont
Dengan melihat skema analisis Du Pont yang dapat diuraikan ialah
return on investment (ROI), yang merupakan angka pembanding atau rasio
antara laba yang diperoleh perusahaan dengan besarnya aktiva total
perusahaan. Lebih lanjut total asset turnover didefinisikan sebagai hasil bagi
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aktiva total terhadap hasil penjualan, sedang net profit margin didefinisikan
sebagai rasio antara laba bersih dengan hasil penjualan.
Kalau diperhatikan antara net profit margin dengan total asset
turnover, maka akan dapat dilihat saling berhubungan. Saling berhubungan
ini sebenarnya dapat menutupi kelemahan dari net profit margin dan total
asset turnover bila dilihat secara terpisah. Net profit margin mengabaikan
dana yang diinvestasikan perusahaan ke dalam aktiva-aktiva untuk
memperoleh laba, dilain pihak total asset turnover tidak memperhitungkan
laba atas penggunaan aktiva-aktiva usaha. Dengan menggabungkan kedua
rasio tersebut dihasilkan perhitungan ROI.
Dalam sistem Du Pont pengukuran prestasi dilakukan melalui pusatpusat pertanggungjawaban, yaitu pusat-pusat penghasilan laba dan pusat
investasi. Dalam pusat-pusat pertanggungjawaban ini prestasi manajemen
umumnya diukur dalam jumlah laba yang dihasilkan dalam periode tertentu.
Karena angka laba tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang berdiri
sendiri, manajemen biasanya menghubungkan angka-angka tersebut dengan
investasi yang digunakan. Rasio laba dengan investasi disebut ROI. Setiap
manajer divisi dinilai berdasarkan ROI divisi, karena setiap divisi dianggap
sebagai pusat laba, maka masing-masing memiliki investasi sendiri (aktiva
tetap dan aktiva lancar) serta secara bersama-sama memiliki aktiva
perusahaan seperti laboratorium penelitian, gedung kantor pusat yang
diharapkan menghasilkan pengembalian yang layak atas investasi.
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Selain sebagai alat pengendali manajerial, ROI juga digunakan untuk
mengalokasikan dana pada berbagai divisi. Jika ROI sebagai alat penilaian
prestasi relatif manager, maka dengan tingkat ROI divisi yang lebih tinggi
akan dapat mengalokasikan dana yang lebih banyak dari tingkat ROI divisi
yang lebih rendah.
2.

Net Profit Margin
Net profit margin merupakan perbandingan antara laba bersih usaha
dengan penjualan.
Net profit margin dituliskan dengan rumus (Brigham and Houston 1998:
94):
Laba Bersih
Net Profit Margin =

× 100%
Penjualan

Perhitungan net profit margin dimaksudkan untuk mengetahui
efisiensi perusahaan dengan mengetahui besar kecilnya laba usaha dalam
hubungannya dengan tingkat penjualan. Besar kecilnya net profit margin
pada setiap transaksi penjualan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu penjualan
bersih dan laba usaha. Dengan jumlah biaya usaha tertentu, net profit
margin dapat diperbesar dengan memperbesar penjualan. Dengan jumlah
penjualan tertentu, net profit margin dapat diperbesar dengan memperkecil
jumlah biaya usaha.
Ada dua alternatif sebagai usaha untuk memperbesar net profit
margin, yaitu (Riyanto, 2001: 31) :
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a. Dengan menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu diusahakan
tercapainya tambahan penjualan yang sebesar-besarnya, atau dengan kata
lain tambahan penjualan harus lebih besar daripada tambahan biaya usaha.
Meningkatkan tingkat penjualan dapat berarti memperbesar pendapatan
dari penjualan dengan jalan :
1) memperbesar volume penjualan unit pada tingkat harga penjualan
tertentu, atau
2) menaikkan harga penjualan per unit produk pada luas penjualan
dalam unit tertentu.
b. Dengan mengurangi pendapatan dari penjualan sampai tingkat tertentu
diusahakan adanya pengurangan biaya usaha yang sebesar-besarnya, atau
dengan kata lain mengurangi biaya usaha relatif lebih besar daripada
berkurangnya pendapatan dari penjualan. Meskipun jumlah penjualan
selama periode tertentu berkurang, tetapi oleh karena disertai dengan
berkurangnya biaya usaha yang lebih sebanding maka akibatnya ialah
bahwa net profit margin makin besar.
3. Total Asset Turnover
Total asset turnover yaitu kecepatan perputaran aktiva usaha dalam
suatu periode tertentu. Total asset turnover dapat ditentukan dengan
membagi penjualan dengan aktiva usaha. Dengan demikian, total asset
turnover dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan
melihat pada kecepatan perputaran aktiva operasi atau usaha dalam periode
tertentu.
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Rumus total asset turnover adalah (Brigham and Houston 1998: 94):
Penjualan
Total Assets Turnover =

× 1kali
Total Aktiva

Tinggi rendah tingkat total asset turnover dipengaruhi oleh faktor
penjualan bersih dan aktiva usaha. Penggunaan sejumlah aktiva usaha
tertentu, menambah besar jumlah penjualan selama periode tertentu, dengan
semakin kecil aktiva usaha menjadi semakin tinggi total asset turnover.
Usaha untuk mempertinggi total asset turnover adalah sebagai berikut
(Riyanto, 2001: 40-41) :
a. Dengan menambah modal usaha sampai tingkat tertentu diusahakan
tercapainya tambahan penjualan yang sebesar-besarnya
b. Dengan mengurangi penjualan sampai tingkat tertentu diusahakan
penurunan atau pengurangan aset operasi sebesar-besarnya.
4. Return on Investment (ROI)
Analisis ROI dalam analisis keuangan memiliki arti yang sangat
penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat
menyeluruh. Return on investment sendiri adalah salah satu bentuk dari
rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan
perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang
digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.
Dengan kata lain, return on investment yaitu ukuran untuk menunjukkan
efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan. Return on investment
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adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. (Riyanto,
2001: 28).
Return on investment adalah rasio keuntungan neto sesudah pajak
dengan jumlah total aktiva usaha sehingga dalam analisis Du Pont
diperhitungkan juga bunga dan pajak (Riyanto, 2001: 43). ROI merupakan
pengukuran

kemampuan

perusahaan

secara

keseluruhan

di

dalam

menghasilkan keuntungan bersih sesudah pajak.
Besarnya ROI dapat diketahui denga rumus (Fraser and Ormiston, 2004:
181) :
ROI = Net Profit Margin × Total Asset Turnover
Laba Bersih
Return on Investment =

× 100%
Total Aktiva

Net profit margin = Pengukuran tingkat profitabilitas penjualan yang
dihasilkan.
Total asset turnover = Pengukuran tingkat perputaran atau efisiensi
penggunaan aktiva operasi dalam menghasilkan penjualan.
a. Kegunaan dan kelemahan Analisis ROI (Munawir, 2004: 91-93)
1) Kegunaan Analisis ROI
a) Kegunaan prinsipil dari analisis ini ialah sifatnya yang menyeluruh.
Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik
maka manajeman dengan menggunakan teknik analisis ROI dapat
mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produk
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dan efisiensi bagian penjualan. Apabila perusahaan pada suatu periode
telah mencapai total asset turnover sesuai dengan standar atau target
yang telah ditetapkan, tetapi ternyata ROI-nya masih dibawah target,
maka perhatian manajemen pada usaha peningkatan efisiensi produksi
dan efisiensi bagian penjualan. Sebaliknya apabila net profit margin
telah mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan total asset
turnover masih dibawah target, maka perhatian manajemen dapat
dicurahkan untuk perbaikan kebijaksanaan investasi baik dalam modal
kerja maupun dalam aktiva tetap.
b) Apabila perusahaan mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh
rasio industri, maka dengan analisis ROI dapat dibandingkan efisiensi
penggunaan modal perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis,
sehingga dapat diketahui posisi perusahaan berada di bawah, sama
atau di atas rata-ratanya.
Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakantindakan yang dilakukan oleh devisi atau bagian, yaitu dengan
mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang
membutuhkan. Analisis ROI juga dapat digunakan untuk mengukur
profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh
perusahaan.
c) Analisis ROI selain berguna untuk keperluan kontrol juga berguna
untuk keperluan perencanaan. Misalnya, ROI dapat digunakan sebagai
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dasar

untuk

pengambilan

keputusan

kalau

perusahaan

akan

mengadakan ekspansi.
2) Kelemahan Analisis ROI
a) Kesukarannya dalam membandingkan return on investment suatu
perusahaan dengan perusahaan lain, karena kadang-kadang praktek
akuntansi yang digunakan masing-masing perusahaan tersebut
berbeda.
b) Adanya fluktuasi nilai dari uang (daya belinya). Perbedaan harga
pembelian suatu barang pada saat inflasi dan tidak inflasi akan
berpengaruh dalam menghitung total asset turnover dan net profit
margin.
c) Dengan menggunakan analisis return on investment saja tidak akan
dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua
perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang
memuaskan.
Besarnya ROI akan berubah kalau ada perubahan net profit margin
atau total asset turnover, baik masing-masing atau keduanya. Dengan
demikian maka pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu atau
keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar ROI.

E. Tinjauan Penelitian Sebelumnya
Fransiska Heni Widiasuti. Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 2001. Analisis Perbandingan Kinerja
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Keuangan Lima Emiten Bursa Efek Jakarta Peraih Peringkat Biru Proper
Prokasih Berdasarkan Analisis “Du Pont”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perkembangan kinerja keuangan lima emiten Bursa Efek Jakarta
dari jenis industri makanan dan minuman peraih peringkat biru Proper
Prokasih. Penelitian dilakukan pada PT Miwon Indonesia, PT Ultrajaya, PT
Prasidha, PT Multi Bintang, dan PT Indofood di pojok BEJ Universitas
Sanata Dharma. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.
Pada tahun 1996, 1997 dan 1998 perkembangan net profit margin dari
masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut PT Miwon turun 0,44%,
turun 71% dan naik 49,26%. PT Ultrajaya turun 0,92%, turun 13,3% dan naik
0,1%. PT Prasidha naik 0,43%, turun 9,13% dan turun 5,56%. PT Multi
Bintang mengalami penurunan secara terus menerus yaitu 1,82%, 10% dan
9,25%. PT Indofood turun 6,33%, turun 32,28% dan naik 29,4%. Pada tahun
1996, 1997 dan 1998 perkembangan asset turnover dari masing - masing
perusahaan adalah sebagai berikut : PT Miwon turun 0,07 kali, naik 0,13 kali
dan naik 0,75 kali. PT Ultrajaya turun 0,03 kali, tetap 0,03 kali dan naik 0,01
kali. PT Prasidha naik 0,02 kali, turun 0,57 kali dan naik 1,15 kali. PT Multi
Bintang naik 0,06 kali, turun 0,17 kali dan naik 0,05 kali. PT Indofood naik
0,2 kali, turun 0,13 kali dan naik 0,2 kali. Pada tahun 1996, 1997 dan 1998
perkembangan return on investment dari masing-masing perusahaan adalah
sebagai berikut : PT Miwon turun 0,7%, turun 49,7% dan naik 21,8%. PT
Ultrajaya turun 0,8%, turun 5,2% dan naik 0,1%. PT Prasidha naik 0,8 %,
turun 13,1% dan turun 22,8%. PT Multi Bintang naik 0,3%, turun 10,3% dan
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turun 5,3%. PT Indofood turun sebesar 1,9%, turun 21,4% dan naik 19,5%.
Berdasarkan hasil penelitain data diketahui bahwa dari tahun 1995 sampai
tahun 1996 masing – masing perusahaan memiliki perkembangan kinerja
keuangan yang berbeda-beda, tetapi pada tahun 1997, yaitu pada saat
diumumkan hasil Proper Prokasih seluruh perusahaan memiliki kinerja
keuangan yang kurang baik. Pada tahun 1998 ada perusahaan yang mampu
memperbaiki kinerja keuangannya, yaitu PT Miwon, PT Ultrajaya dan PT
Indofood, tetapi ada juga yang memiliki kinerja keuangan yang lebih buruk
dari tahun sebelumnya, yaitu PT Multi Bintang dan PT Prasidha.

F. Kerangka Pemikiran Teoritis
Kerangka pemikiran teoritis adalah kerangka berpikir tentang
bagaimana

teori

berhubungan

dengan

berbagai

faktor

yang

telah

diidentifikasikan sebagai masalah penting. Suatu kerangka berpikir akan
menghubungkan secara teoritis antara variabel penelitian yaitu :

Net Profit
Margin
Total Asset
Turnover

Return on
Investment

Analisis Du
Pont

Gambar II.2. Kerangka Pemikiran Teoritis
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Gambar II.2. di atas menjelaskan bahwa hasil net profit margin dan total asset
turnover akan menghasilkan return on investment yang akan dianalisis melalui
analisis sistem Du Pont.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus, yaitu
penelitian tentang objek tertentu pada suatu perusahaan. Kesimpulan yang
ditarik dari analisis ini dapat berguna bagi perusahaan. Studi ini dilakukan
dengan cara mengadakan penelitian untuk memperoleh data melalui Pojok
BEI Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pojok BEI Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada Juli 2009.

C. Jenis Data
Data sekunder adalah data yang digunakan oleh orang yang bukan
pengolahnya.
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D. Objek Penelitian
Objek yang akan diteliti adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang
didasarkan pada laporan keuangan yang terdiri atas :
1. Neraca PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007
2. Laporan laba rugi PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007.

E. Data yang dicari
1. Gambaran umum perusahaan, meliputi: sejarah singkat perusahaan, visi
dan misi perusahaan,motto dan budaya perusahaan, maksud dan tujuan
perusahaan, struktur organisasi, ruang lingkup usaha , dewan direksi,
komisaris, komite, industri, penelitian dan pengembangan, pemasaran dan
SDM.
2. Data yang terdapat dalam neraca, yaitu: aktiva lancar, aktiva tidak lancar
dan total aktiva.
3. Data yang terdapat dalam laporan laba rugi, yaitu: penjualan bersih, beban
penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, penghasilan (beban) lainlain, laba sebelum pajak, beban pajak, laba sebelum KLB, KLB dan laba
bersih.

F. Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem
Du Pont yang meliputi net profit margin, total asset turnover dan return on
investment yang dapat dihitung berdasarkan data dari laporan keuangan

41

perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari
transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok
besar menurut karakteristik ekonomi. Adapun laporan keuangan meliputi :
1. Neraca
Neraca adalah laporan yang sistematis yang berisi aktiva, hutang dan
modal suatu perusahaan disaat tertentu.
2. Laporan laba rugi
Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang
penghasilan, biaya dan laba-rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama
periode tertentu.

G. Teknik Pengumpulan Data
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan
atas data yang dikeluarkan di perusahaan yang berhubungan dengan
penelitian ini yaitu berupa data laporan keuangan terutama neraca dan laporan
laba rugi.

H. Teknik Analisis Data
1. Net Profit Margin :
Laba Bersih
Net Profit Margin

=

× 100%
Penjualan
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Perhitungan net profit margin dimaksudkan untuk mengetahui
efisiensi perusahaan dengan mengetahui besar kecilnya laba usaha dalam
hubungannya dengan tingkat penjualan. Dengan jumlah biaya usaha
tertentu, net profit margin dapat diperbesar dengan memperbesar
penjualan. Dengan jumlah penjualan tertentu, net profit margin dapat
diperbesar dengan memperkecil jumlah biaya usaha.
2. Total Asset Turnover :
Penjualan
Total Asset Turnover =

× 1kali
Total Aktiva

Tinggi rendah tingkat total asset turnover dipengaruhi oleh faktor
penjualan bersih dan aktiva usaha. Penggunaan sejumlah aktiva usaha
tertentu, menambah besar jumlah penjualan selama periode tertentu,
dengan semakin kecil aktiva usaha menjadi semakin tinggi perputaran
aktiva usaha.
3. Return on Investment :
Laba Bersih
Return on Investment =

× 100%
Total Aktiva

Analisis ROI dalam analisis keuangan memiliki arti yang sangat
penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat
menyeluruh return on investment sendiri adalah salah satu bentuk dari
rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan
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perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang
digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan
PT Kimia Farma (Persero) Tbk merupakan pioner dalam industri
farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917,
ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi
pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi
eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur
sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma.
Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukumnya diubah menjadi
Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero). Sejak tanggal 4 Juli
2001 Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta
dan Bursa Efek Surabaya.
Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan
nama yang identik dengan mutu, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah
berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di
Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan
pembangunan bangsa dan masyarakat.
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B. Visi, Misi, Motto dan Budaya Perusahaan
1. Visi
Komitmen pada peningkatan kualitas kehidupan, kesehatan dan
lingkungan.
2. Misi
Mengembangkan industri kimia dan farmasi dengan melakukan
penelitian dan pengembangan produk yang inovatif.
Mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan terpadu (health care
provider) yang berbasis jaringan distribusi dan jaringan apotek.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan
sistem informasi perusahaan.
3. Motto
i CARE
i : Innovative
C : Customer First
A : Accountability
R : Responsibility
E : Eco Friendly
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4. Budaya Perusahaan
Budaya perusahaan mengandung tiga nilai utama, yaitu:
a. Profesionalisme
Profesionalisme merupakan nilai intelektual yang terwujud dalam
bekerja lebih giat, cerdik dan kreatif serta jeli mengamati dan
memanfaatkan peluang bisnis. Senantiasa meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan untuk diterapkan secara professional dalam
melaksanakan tugas menjadi komitmen untuk mencapai hasil tersebut.
b. Integritas
Totalitas dalam berkarya adalah budaya kerja PT Kimia Farma
(Persero) Tbk, integritas merupakan nilai spiritual yang mempunyai
makna kepercayaan, menekankan integritas sebagai landasan utama
dalam menerapkan totalitas kerja dengan didukung ketulusan hati dan
semangat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kesehatan
masyarakat.
c. Kerja Sama
Kerja sama merupakan nilai emosional yang melandasi semangat
kerja sama melalui keterbukaan dan kepercayaan, serta mensinergikan
kemampuan tiap individu untuk saling melengkapi dalam membangun
tim yang tangguh untuk mencapai sukses.
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C. Maksud dan Tujuan Perusahaan
Maksud dan tujuan perusahaan ialah turut melaksanakan dan
menunjang kebijakan serta program pemerintah dibidang ekonomi dan
pembangunan nasional pada umumnya, khususnya kegiatan usaha dibidang
industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan serta industri makanan dan
minuman dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Kimia Farma (Persero) Tbk
melaksanakan kegiatan usaha, baik dilakukan sendiri atau kerjasama dengan
pihak lain, sebagai berikut :
1. Mengadakan, menghasilkan, mengolah bahan kimia, farmasi, biologi, dan
lainnya yang diperlukan guna pembuatan sediaan farmasi, kontrasepsi,
kosmetik, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/ minuman, dan
produk lainnya termasuk bidang perkebunan dan pertambangan yang ada
hubungannya dengan produksi
2. Memproduksi produk unggulan baik dari pengembangan sendiri maupun
kerja sama dengan pihak luar
3. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari
pengadakan, hasil dan pengolahan bahan kimia, farmasi, biologi, dan
lainnya yang diperlukan guna pembuatan sediaan farmasi, kontrasepsi,
kosmetik, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/ minuman, dan
produk lainnya termasuk bidang perkebunan dan pertambangan yang ada
hubungannya dengan produksi, baik hasil produksi sendiri maupun hasil
produksi pihak ketiga, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di
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luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha
perusahaan
4. Berusaha dibidang jasa, yang berhubungan dengan kegiatan usaha
perusahaan, serta upaya dan sarana pemeliharaan dan pelayanan kesehatan
pada umumnya, termasuk jasa konsultasi
5. Jasa

penunjang

lainnya

termasuk

pendidikan,

penelitian,

dan

pengembangan sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan, baik yang
dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
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E. Ruang Lingkup Usaha
1. Holding
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Didirikan

: 16 Agustus 1971

Jalur Usaha

: Pelayanan Kesehatan

Pengelola saat ini,
a. Dewan Direksi
Direktur Utama

: M. Sjamsul Arifin

Direktur Keuangan

: Rusdi Rosman

Direktur Pemasaran

: Agus Anwar

Direktur Produksi

: Jisman Siagian

Direktur Personalia

: Zurbandi Daud

b. Komisaris
Komisaris Utama

: Drs. Agus Muhammad, Macc

Komisaris Independen

: Efendi Rangkuti, SH

Komisaris

: Dr. H. Darmansyah

Komisaris

: Dr. Syafii Ahmad MPH

Komisaris

: Dandossi Matram

c. Komite Audit
Ketua Komite Audit

: Efendi Rangkuti, SH

Anggota Komite Audit

: Robert Gonijaya

Anggota Komite Audit

: Danrivanto Budhijanto, SH LLM
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Sebagai perusahaan publik sekaligus BUMN, PT Kimia Farma
(Persero) Tbk berkomitment penuh untuk melaksanakan tata kelola
perusahaan yang baik sebagai suatu kebutuhan sekaligus kewajiban
sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN.
PT Kimia Farma Tbk merupakan sebuah perusahaan pelayanan kesehatan
yang terintegrasi, bergerak dari hulu ke hilir, yaitu : industri, marketing,
distribusi, ritel, laboratorium klinik dan klinik kesehatan.
Dengan dukungan kuat penelitian dan pengembangan, segmen usaha
yang dikelola oleh perusahaan induk ini memproduksi obat jadi dan obat
tradisional, yodium, kina dan produk-produk turunannya, serta minyak
nabati. Lima fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota besar di
Indonesia merupakan tulang punggung dari segmen industri, dimana
kelimanya telah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik
(CPOB) dan sertifikat ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 14001 dari institusi
luar negeri. Hasil produksi yang di buat oleh pabrik farmasi perusahaan
baik produk obat-obat kimia, formulasi dan herbal, dibagi dalam 6 (enam)
lini produksi yaitu etikal, obat bebas, generik, narkotika, lisensi dan bahan
baku.
Hampir semua kelas terapi diakomodasi oleh produk perusahaan
yang terdiri lebih dari 260 item produk dan dipasarkan keseluruh Indonesia
serta di ekspor ke beberapa negara melalui jaringan distribusi perseroan
atau yang memiliki perjanjian dengan perseroan.
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Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya PT Kimia Farma
berkomitmen untuk memastikan pasokan obat generik yang tetap ke pasar
dalam negeri sesuai dengan misi perusahaan.
2. Anak Perusahaan
a. PT Kimia Farma Trading and Distribution
Dibentuk

: 4 Januari 2003

Jalur Usaha : Distribusi Obat dan Alat Kesehatan
Pengelola saat ini,
Direktur Utama

: Handy Rusman

Direktur Trading

: Boediarto Maliang

Direktur Distribusi : Umar M. Jauban
PT Kimia Farma Trading & Distribution anak perusahaan yang
berperan penting dalam upaya peningkatan penjulan produk-produk PT
Kimia Farma (Persero) Tbk. PT Kimia Farma Trading & Distribution
memiliki jaringan 41 cabang operasional yang terbagi dalam 39 cabang
reguler yang melayani secara umum, 1 cabang institusi khusus melayani
institusi pemerintah, dan 1 cabang di Gorontalo yang ditangani secara
langsung oleh cabang dari manado.
PT Kimia Farma Trading & Distribution juga secara aktif
berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah untuk mensuplai obat-obatan.
Dalam operasinya, unit ini didukung oleh fasilitas Unit Logistik Sentral
dilengkapi sistem informasi yang terintegrasi dan transportasi untuk
memastikan pendistribusian produk secara efisien.
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PT Kimia Farma Trading & Distribution memiliki tenaga
salesman sebanyak 502 orang yang melayani 50.000 outlet di seluruh
Indonesia. Di samping mendistribusikan produk-produk perusahaan PT
Kimia Farma Trading & Distribution juga bertindak sebagai distributor
untuk produk-produk prinsipal.
b. PT Kimia Farma Apotek
Didirikan

: 4 Januari 2003

Jalur Usaha : Farmasi
Pengelola saat ini,
Direktur Utama

: Saleh Rustandi

Direktur Operasional

: Yuleti

Direktur Pengembangan

: Sus Maryati

PT Kimia Farma Apotek mengelola sebanyak 351 apotek yang
tersebar diseluruh tanah air, yang memimpin pasar dibidang
perapotekan dengan penguasaan pasar sebesar 19% dari total penjualan
apotek di seluruh Indonesia.
PT Kimia Farma Apotek melayani penjualan langsung dan
melayani resep dokter dan menyediakan pelayanan lain, misalnya
praktek dokter, optik, dan pelayanan OTC (swalayan) serta pusat
pelayanan informasi obat.
Dalam pengelolaanya , PT Kimia Farma Apotek memiliki strategi
intens yang disebut ”Superior Customer Value At Less Cost” artinya
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meningkatkan pelayanan hingga mempunyai nilai tambah bagi
konsumen, tanpa membebani biaya tambahan bagi konsumen, dengan
semboyan cepat, tepat dan ramah.
PT Kimia Farma Apotek selalu mempertimbangkan target pasar
yang dituju dan didukung oleh peningkatan layanan melalui program
Customer Relationship Management. Keramahan, kepedulian dan
tanggung jawab yang ditujukan kepada konsumen adalah salah satu
budaya kerja di PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Apotek
dikelola secara full time oleh para apoteker yang akan melayani secara
profesional dengan berinteraksi langsungn dengan konsumen.
F. Industri
Kegiatan usaha industri ini dikelola oleh perusahaan induk yang
memproduksi obat jadi dan obat herbal, yodium, kina serta produk-produk
turunannya dan minyak nabati. Sebagai tulang punggung industri, terdapat 5
fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota di Indonesia.
1. Plant Jakarta
Merupakan satu-satunya pabrik obat di Indonesia yang mendapat tugas
dari pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika. Industri
formulasi ini telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik
(CPOB) dan ISO-9002 serta mendapat rating ”A” untuk sertifikasi dari
Badan POM. Di Plant ini juga telah beroperasi fasilitas pembuatan produk

55

Anti Retroviral (ARV), yang sudah mendapat sertifikat guna mmenuhi
kebutuhan obat HIV/AIDS dalam negeri.
2. Plant Bandung
Memproduksi bahan baku kina dan turunannya serta Alat Kontrasepsi
Dalam Rahim (AKDR) yang telah mendapatkan US-FDA Approval
(badan pengawas makanan dan obat-obatan Amerika Serikat). Selain itu
telah menerima sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk
produksi tablet, sirup, serbuk, pil KB dan penerapan sistem manajemen
mutu ISO-9002 seta mendapat rating ”A” untuk sertifikasi dari Badan
POM.
3. Plant Semarang
Mengkhususkan diri pada produksi minyak jarak, minyak nabati, kosmetik
(bedak). Plant ini telah mendapatkan sistem manajemen mutu ISO-9001
serta telah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
(CPKB).
4. Plant Watudakon
Jawa Timur merupakan satu-satunya pabrik yang mengelola tambang
yodium di Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat CPOB serta ISO9001 dan ISO-14001. Plant ini juga memproduksi bahan baku ferro sulfat
sebagai bahan utama pembuatan tablet besi untuk obat penambah darah,
serta kapsul lunak ”yodiol” yang merupakan obat pilihan untuk
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pencegahan gondok. Selain itu memproduksi obat dalam sediaan tablet
salut, salep, sirup, dan cairan obat luar/ dalam.
5. Plant Tanjung Morawa
Medan, Sumater Utara, Produk dari plant ini ditujukan untuk memasok
kebutuhan obat di wilayah Sumater dan sudah mendapatkan sertifikat Cara
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta mendapat rating ”A” untuk
sertifikasi dari Badan BPOM.
G. Penelitian dan Pengembangan
Unit Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kegiatan penciptaan
dan pengembangan produk-produk baru PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
Untuk menunjang kinerja unit ini, PT Kimia Farma (Persero) Tbk melengkapi
dengan Laboratorium ekstrak bahan baku alam dan kebun percobaan. Unit ini
juga melakukan penelitian formulasi, baik untuk sediaan modern maupun
herbal medicine, sintesa kimia sederhana dan analisi tanaman.
Dalam bidang penelitian dan pengembangan PT Kimia Farma (Persero)
Tbk telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi antara lain Universitas
Indonesia, Univesitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Institut teknologi
bandung dan Institut Pertanian Bogor.
Pada saat ini PT Kimia Farma (Persero) Tbk memfokuskan kegiatan
untuk mengembangkan obat atau produk farmasi yang berbahan dasar dari
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tumbuh-tumbuhan (herbal) yang akan memberi nilai tambah bagi kekayaan
hayati Indonesia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
H. Pemasaran dan SDM
Dalam pemasaran dan sumber daya manusainya, PT Kimia Farma
(Persero) Tbk tidak hanya melakukan di dalam negeri saja namun juga
melakukan ekspor guna memenuhi permintaan obat-obat etikal, generik dan
obat bebas, khususnya di Asia, Eropa, dn Afrika. Di dukung oleh 5519
karyawan dan 395 orang Medical Sales Representatives yang tersebar
diseluruh Indonesia, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dapat menjaring lebih
dari 10.920 orang dokter dan 250 buah rumah sakit.

BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data
1. Analisis Net Profit Margin
Perhitungan net profit margin dimaksudkan untuk mengetahui
efisiensi perusahaan dilihat dari faktor laba bersih yang diperoleh dan
jumlah penjualan yang dapat dilakukan. Net profit margin adalah jumlah
laba bersih yang dapat dihasilkan dari penjualan. Net profit margin
merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan yang
dinyatakan dalam persentase. Rumus net profit margin :
Laba Bersih
Net Profit Margin =

× 100%
Penjualan

Berikut ini data laba bersih dan penjualan PT Kimia Farma (Persero)
Tbk tahun 2004-2007 yang dapat dilihat dalam tabel V.1. berikut ini :
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Tabel V.1.
Daftar Laba Bersih dan Penjualan
PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)
Tahun

2004

2005

2006

2007

Penjualan

1.925.989.624.490

1.816.433.228.739

2.189.714.886.927

2.365.635.901.845

Beban Penjualan

1.279.340.251.289

1.239.310.885.933

1.595.251.796.805

1.717.630.506.289

Laba Kotor

646.649.373.201

577.122.342.806

594.463.090.122

648.005.395.556

Beban Usaha

521.940.585.592

492.404.749.257

524.533.940.941

570.505.678.071

Laba Usaha

124.708.787.609

84.717.593.549

69.929.149.181

77.499.717.486

1.151.896.733

2.233.736.453

2.300.456.026

4.970.209.556

123.556.890.876

82.483.857.096

67.628.693.155

82.469.927.042

Beban Pajak

41.041.768.090

29.657.286.426

23.638.744.867

30.280.491.696

Laba Sebelum KLB

82.515.122.786

52.826.570.670

43.989.948.288

52.189.435.346

Kerugian Luar Biasa

4.760.501.445

-

-

-

Laba Bersih

77.754.621.341

52.826.570.670

43.989.948.288

52.189.435.346

Penghasilan/beban
Lain2
EBT

Sumber : Laporan Laba Rugi tahun 2004-2007

Dengan rumus dan data di atas dapat dihitung net profit margin PT
Kimia Farma (Persero) Tbk, sebagai berikut :
a. Tahun 2004
77.754.621.341
Net profit margin

=

× 100%
1.925.989.624.490

=

4,04 %

Artinya, dengan jumlah penjualan sebesar Rp 1.925.989.624.490,00
perusahaan

dapat

menghasilkan

laba

bersih

operasi

sebesar
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Rp77.754.621.341,00. Dengan demikian dalam setiap rupiah penjualan
menghasilkan keuntungan neto sebesar Rp 0,04.
b. Tahun 2005
52.826.570.670
Net profit margin

=

× 100%
1.816.433.228.739

=

2,91 %

Artinya, dengan jumlah penjualan sebesar Rp 1.816.433.228.739,00
perusahaan

dapat

menghasilkan

laba

bersih

operasi

sebesar

Rp52.826.570.670,00. Dengan demikian dalam setiap rupiah penjualan
menghasilkan keuntungan neto sebesar Rp 0,03.
c. Tahun 2006
43.989.948.288
Net profit margin

=

× 100%
2.189.714.886.927

=

2,01 %

Artinya, dengan jumlah penjualan sebesar Rp 2.189.714.886.927,00
perusahaan

dapat

menghasilkan

laba

bersih

operasi

sebesar

Rp43.989.948.288,00. Dengan demikian dalam setiap rupiah penjualan
menghasilkan keuntungan neto sebesar Rp 0,02.
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d. Tahun 2007
52.189.435.346
Net profit margin

=

× 100%
2.365.635.901.845

=

2,21 %

Artinya, dengan jumlah penjualan sebesar Rp 2.365.635.901.845,00
perusahaan dapat menghasilkan laba bersih operasi sebesar Rp
52.189.435.346,00. Dengan demikian dalam setiap rupiah penjualan
menghasilkan keuntungan neto sebesar Rp 0,02.
2. Analisis Total Asset Turnover
Total asset turnover adalah kemampuan dana yang tertanam dalam
keseluruhan aktiva berputar dalam periode tertentu atau kemampuan modal
yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan. Total asset turnover
dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat pada
kecepatan berputarnya aktiva operasi atau usaha dalam periode tertentu.
Rumus total asset turnover adalah:
Penjualan
Total Assets Turnover =

× 1kali
Total Aktiva

Berikut ini daftar aktiva usaha PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun
2004-2007 yang dapat dilihat dalam tabel V.2. berikut ini :
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Tabel V.2.
Daftar Aktiva Usaha
PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)
Tahun

2004

2005

2006

2007

Aktiva Lancar

661.647.541.000

677.862.499.003

750.931.689.622

893.446.818.652

Aktiva Tidak Lancar

511.790.889.584

499.740.333.493

510.652.078.213

493.292.331.069

1.173.438.430.584

1.177.602.832.496

1.261.583.767.835

1.386.739.149.721

Total Aktiva

Sumber : Neraca tahun 2004-2007

Dengan rumus dan data di atas dapat dihitung total asset turnover PT
Kimia Farma (Persero) Tbk, sebagai berikut :
a. Tahun 2004
1.925.989.624.490
Total asset turnover

=

× 1kali
1.173.438.430.584

=

1,64 kali

Dengan aktiva sebesar Rp 1.173.438.430.584,00 selama satu tahun
dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp 1.925.989.624.490,00 dengan
perputaran selama 1,64 kali.
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b. Tahun 2005
1.816.433.228.739
Total asset turnover

=

× 1kali
1.177.602.832.496

=

1,54 kali

Dengan aktiva sebesar Rp 1.177.602.832.496,00 selama satu tahun
dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp 1.816.433.228.739,00 dengan
perputaran selama 1,54 kali.
c. Tahun 2006
2.189.714.886.927
Total asset turnover

=

× 1kali
1.261.224.634.982

=

1,74 kali

Dengan aktiva sebesar Rp 1.261.224.634.982,00 selama satu tahun
dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp 2.189.714.886.927,00 dengan
perputaran selama 1,74 kali.
d. Tahun 2007
2.365.635.901.845
Total asset turnover

=

× 1kali
1.386.739.149.721

=

1,71 kali
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Dengan aktiva sebesar Rp 1.386.739.149.721,00 selama satu tahun
dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp 2.365.635.901.845,00 dengan
perputaran selama 1,71 kali.
3. Analisis Return on Investment
Analisis return on investment digunakan untuk mengukur kemampuan
aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba bersih operasi perusahaan. Hal
ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :
Laba Bersih
Return on Investment =

× 100%
Total Aktiva

Dengan melihat Tabel V.I. dan Tabel V.2. di atas dapat dihitung
return on investment PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007,
sebagai berikut :
a. Tahun 2004
77.754.621.341
Return on investment =

× 100%
1.173.438.430.584

=
Dengan

dana

6,63 %
yang

tertanam

dalam

aktiva

sebesar

Rp1.173.438.430.584,00 perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar
Rp77.754.621.341,00. Artinya, setiap rupiah modal yang ditanamkan
dalam aktiva dapat menghasilkan laba bersih operasi sebesar Rp 0,07.
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b. Tahun 2005
52.826.570.670
Return on investment =

× 100%
1.177.602.832.496

=
Dengan

dana

4,49 %
yang

tertanam

dalam

aktiva

sebesar

Rp1.177.602.832.496,00 perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar
Rp52.826.570.670,00. Artinya, setiap rupiah modal yang ditanamkan
dalam aktiva dapat menghasilkan laba bersih operasi sebesar Rp 0,04.
c. Tahun 2006
43.989.948.288
Return on investment =

× 100%
1.261.584.767.982

=
Dengan

dana

3,49 %
yang

tertanam

dalam

aktiva

sebesar

Rp1.261.584.767.982,00 perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar
Rp43.989.948.288,00. Artinya, setiap rupiah modal yang ditanamkan
dalam aktiva dapat menghasilkan laba bersih operasi sebesar Rp 0,03.
d. Tahun 2007
52.189.435.346
Return on investment =

× 100%
1.386.739.149.721

=

3,76 %
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Dengan

dana

yang

tertanam

dalam

aktiva

sebesar

Rp1.386.739.149.721,00 perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar
Rp52.189.435.346,00. Artinya, setiap rupiah modal yang ditanamkan
dalam aktiva dapat menghasilkan laba bersih operasi sebesar Rp 0,04.
B. Pembahasan
1. Perkembangan Net Profit Margin
Perkembangan net profit margin PT Kimia Farma (Persero) Tbk
tahun 2004-2007 dapat dilihat dalam tabel V.3. berikut ini :
Tabel V.3.
Daftar Laba Bersih, Penjualan, Profit Margin dan Perubahan Profit Margin
PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)

Tahun
Laba Bersih
Penjualan
Profit Margin (%)
Δ Profit Margin

2004

2005

2006

2007

77.754.621.341

52.826.570.670

43.989.948.288

52.189.435.346

1.925.989.624.490

1.816.433.228.739

2.189.714.886.927

2.365.635.901.845

4,04

2,91

2,01

2,21

-

(1,13)

(0,9)

0,2

Sumber : Laporan Laba Rugi tahun 2004-2007
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Net profit margin perusahaan untuk tahun 2005 adalah sebesar
2,91% atau turun sebesar 1,13% dibandingkan dengan tahun 2004 yang
mencapai 4,04% dan net profit margin untuk tahun 2006 kembali
mengalami penurunan sebesar 0,9% menjadi 2,01% dibandingkan tahun
2005. Sedangkan pada tahun 2007 net profit margin perusahaan
mengalami peningkatan sebesar 0,2% menjadi 2,21% dibandingkan tahun
2006 yang mencapai 2,01%.
Net profit margin PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang terjadi dari
tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mengalami turun naik. Perubahan
tersebut dapat terjadi karena dua faktor, yaitu penjualan dan laba bersih.
Pengaruh dari faktor yang pertama dapat dilihat dalam tabel V.4. berikut
ini:
Tabel V.4.
Daftar Penjualan, Perubahan Penjualan, dan Persentase Perubahan Penjualan
PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)
Tahun

2004

2005

2006

2007

Penjualan

1.925.989.624.490

1.816.433.228.739

2.189.714.886.927

2.365.635.901.845

Δ Penjualan

-

(109.556.395.751)

373.281.658.188

175.921.014.918

Δ%

-

(5,69)

Sumber : Laporan Laba Rugi tahun 2004-2007

20,55

8,3

68

Dari tabel di atas terlihat bahwa penjualan perusahaan tahun 2005
mengalami penurunan dan pada tahun 2006-2007 mengalami kenaikan,
berikut penjelasannya :
a. Tahun 2004
Pada tahun 2004 ini penjualan PT Kimia Farma (Persero) Tbk
sebesar Rp1.925.989.624.490,00
b. Tahun 2005
Pada

tahun

Rp1.816.433.228.739,00

2005

penjualan

penjualan

ini

perusahaan
mengalami

sebesar
penurunan

Rp109.556.395.751,00 atau sebesar 5,69% dari penjualan tahun
sebelumnya yang sebesar Rp1.925.989.624.490,00.
c. Tahun 2006
Pada

tahun

Rp2.189.714.886.927,00
Rp373.281.658.188,00

2006

penjualan

penjualan

ini

perusahaan
mengalami

sebesar
kenaikan

yaitu sebesar 20,55% dari penjualan tahun

sebelumnya yang sebesar Rp1.816.433.228.739,00.
d. Tahun 2007
Pada

tahun

Rp2.365.635.901.845,00
Rp175.921.014.918,00

2007

penjualan

penjualan

ini

perusahaan
mengalami

sebesar
kenaikan

yaitu sebesar 8,03% dari penjualan tahun

sebelumnya yang sebesar Rp2.189.714.886.927,00.
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Faktor kedua yang mempengaruhi besarnya net profit margin terlihat
dalam tabel V.5. berikut ini:
Tabel V.5.
Daftar Laba Bersih, Perubahan Laba Bersih dan Persentase Perubahan Laba bersih
PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)
Tahun

2004

2005

77.754.621.341

52.826.570.670

Δ Laba Bersih

-

(24.928.050.671)

(8.836.622.382)

8.199.487.058

Δ%

-

(32,06)

(16,73)

18,64

Laba Bersih

2006
43.989.948.288

2007
52.189.435.346

Sumber : Laporan Laba Rugi tahun 2004-2007

Dari tabel di atas terlihat bahwa laba bersih perusahaan dari tahun
2005-2006 mengalami penurunan dan pada tahun 2007 mengalami
kenaikan, berikut penjelasannya :
a. Tahun 2004
Pada tahun 2004 ini laba bersih PT Kimia Farma (Persero) Tbk
sebesar Rp 77.754.621.341,00.
b. Tahun 2005
Laba bersih perusahaan pada tahun 2005 ini mengalami
penurunan dari laba bersih tahun 2004 sebesar Rp77.754.621.341,00
menjadi sebesar Rp52.826.570.670,00

pada tahun 2005 atau
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mengalami penurunan sebesar 32,06%. Penurunan ini disebabkan oleh
peningkatan beban usaha umum dan administrasi, kerugian kurs mata
uang asing, beban bunga dan provisi bank serta turunnya penjualan,
pendapatan bunga dan hasil investasi.
c. Tahun 2006
Laba bersih perusahaan pada tahun 2006 ini mengalami
penurunan

kembali

Rp52.826.570.670,00

dari

laba

bersih

tahun

2005

menjadi sebesar Rp43.989.948.288,00

sebesar
pada

tahun 2006 atau mengalami penurunan sebesar 16,73%. Penurunan ini
disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, beban usaha
penjualan, beban usaha umum dan administrasi, beban bunga dan
provisi bank, beban pajak tangguhan, serta turunnya penghasilan bersih
lain-lain dan pendapatan bunga dan hasil investasi.
d. Tahun 2007
Laba bersih perusahaan pada tahun 2007 ini mengalami
peningkatan dari laba bersih tahun 2006 sebesar Rp43.989.948.288,00
menjadi sebesar Rp52.189.435.346,00

pada tahun 2007 atau

mengalami peningkatan sebesar 18,64%. Kenaikan ini dikarenakan
penurunan beban biaya dan provisi bank, kenaikan pendapatan bunga
dan hasil investasi, pajak tangguhan serta penghasilan lain-lain bersih.
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2. Perkembanga Total Assets Turnover
Perkembangan total asset turnover PT Kimia Farma (Persero) Tbk
tahun 2004-2007 dapat dilihat dalam tabel V.6. berikut ini :
Tabel V.6.
Daftar Penjualan, Aktiva Usaha, Total Asset Turnover, Perubahan Total Asset
Turnover
PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)
Tahun

2004

2005

2006

2007

Pejualan

1.925.989.624.490

1.816.433.228.739

2.189.714.886.927

2.365.635.901.845

Aktiva Usaha

1.173.438.430.584

1.177.602.832.496

1.261.583.767.835

1.386.739.149.721

1,64

1,54

1,74

1,71

-

(0,1)

0,2

(0,03)

Total Assets
Turnover
Δ Total Assets
Turnover

Sumber : Laporan Laba Rugi dan Neraca tahun 2004-2007

Dari tabel di atas terlihat dari tahun 2004 ke tahun 2005 total asset
turnover mengalami penurunan sebesar 0,1 yang merupakan selisih dari
total asset turnover pada tahun 2004 sebesar 1,64 dan total asset turnover
pada tahun 2005 sebesar 1,54. Pada tahun 2005 ke 2006 total asset
turnover meningkat sebesar 0,2 dari tahun 2005 sebesar 1,54 naik menjadi
1,74 pada tahun 2006. Untuk tahun 2007 total asset turnover perusahaan
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kembali turun menjadi 1,71 yang berarti turun sebesar 0,03 dari total asset
turnover sebelumnya 1,74 pada tahun 2006.
Faktor penyebab perubahan total asset turnover PT Kimia Farma
(Persero) Tbk tahun 2004-2007 selain faktor penjualan yang telah
diuraikan di atas, adalah faktor dana yang tertanam dalam aktiva usaha
perusahaan yang dapat dijelaskan dalam tabel V.7. sebagai berikut:
Tabel V.7.
Daftar Aktiva, Perubahan Aktiva, dan Persentase Perubahan Aktiva
PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)
Tahun
Aktiva Usaha

2004

2005

2006

2007

1.173.438.430.584

1.177.602.832.496

1.261.583.767.835

1.386.739.149.721

4.164.401.912

83.980.935.339

125.155.381.886

Δ Aktiva Usaha

-

Δ%

-

0,36

7,1

9,92

Sumber : Neraca tahun 2004-2007

Dari tabel di atas terlihat bahwa aktiva perusahaan dari tahun 20052007 mengalami kenaikan terus menerus , berikut penjelasannya :
a. Tahun 2004
Pada tahun 2004 ini aktiva usaha PT Kimia Farma (Persero) Tbk
sebesar Rp1.173.438.430.584,00.
b. Tahun 2005
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Pada tahun ini aktiva perusahaan mengalami kenaikan 0,36% dari
jumlah aktiva tahun 2004 yang sebesar Rp1.173.438.430.584,00
menjadi Rp1.177.602.832.496,00 yaitu sebesar Rp4.164.401.912,00.
Kenaikan aktiva ini terjadi karena adanya peningkatan piutang usaha,
persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka, piutang kepada pihak
yang mempunyai hubungan istimewa dan aktiva pajak tangguhan.
c. Tahun 2006
Pada tahun ini, perusahaan mampu mencapai jumlah aktiva
sebesar Rp1.261.583.767.835,00

yang berarti mengalami kenaikan

sebesar 7,1% atau Rp83.980.935.339,00 dari jumlah aktiva sebelumnya
sebesar Rp1.177.602.832.496,00. Peningkatan jumlah aktiva di atas
disebabkan oleh peningkatan kas, piutang lain-lain, pajak dibayar
dimuka, biaya dibayar dimuka, piutang kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dan aktiva pajak tangguhan.
d. Tahun 2007
Tahun 2007 ini aktiva perusahaan mengalami kenaikan sebesar
Rp125.155.381.886,00
Rp1.386.739.149.721,00

yang berarti naik sebesar 9,92% menjadi
dari

tahun

2006

yang

sebesar

Rp1.261.583.767.835,00. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan kas,
piutang usaha, persediaan, piutang kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dan aktiva pajak tangguhan.
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3. Perkembangan Return on Investment (ROI)
Dari analisis yang telah dilakukan di atas dapat diperoleh ringkasan
seperti tabel V.8. berikut ini :
Tabel V.8.
Daftar Penjualan, Laba bersih, Aktiva Usaha, Net Profit Margin,
Total Asset Turnover, Return on Investment, Perubahan Return on Investment
PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun 2004-2007
(dalam rupiah penuh)
Tahun
Penjualan
Laba Bersih
Aktiva Usaha
Net Profit

2004

2005

2006

2007

1.925.989.624.490

1.816.433.228.739

2.189.714.886.927

2.365.635.901.845

77.754.621.341

52.826.570.670

43.989.948.288

52.189.435.346

1.173.438.430.584

1.177.602.832.496

1.261.583.767.835

1.386.739.149.721

4,04

2,91

2,01

2,21

1,64

1,54

1,74

1,71

6,63

4,49

3,49

3,76

(2,14)

(1)

0,27

Margin (%)
Total Assets
Turnover
ROI %
Δ ROI

Sumber : Laporan Laba Rugi dan Neraca tahun 2004-2007

Dari tabel di atas terlihat perkembangan ROI PT Kimia Farma
(Persero) Tbk pada tahun 2005 dan 2006 mengalami penurunan.
Sedangkan pada tahun 2007 mengalami kenaikan. Hal tersebut sudah
dapat diperkirakan dengan melihat perkembangan faktor-faktor yang
mempengaruhi ROI. Dari hasil analisis data dan perkembangan net profit
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margin dan total asset turnover perusahaan di atas dapat kita lihat
perkembangan return on investment (ROI) perusahaan dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2007, sebagai berikut :
a. Tahun 2004
Pada tahun 2004 net profit margin PT Kimia Farma (Persero) Tbk
sebesar 4,04%. Sedangkan total asset turnover sebesar 1,64 dan ROI
perusahaan untuk tahun 2004 sebesar 6,63 %.
b. Tahun 2005
Tahun 2005 net profit margin PT Kimia Farma (Persero) Tbk
mengalami penurunan sebesar 1,13% yang berasal dari 4,04% pada
tahun 2004 menjadi 2,91 % pada tahun 2005. Sedangkan tahun 2005
total asset turnover PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengalami
penurunan sebesar 0,1 yaitu dari 1,64 tahun 2004 menjadi 1,54 pada
tahun 2005. Sehingga ROI perusahaan tahun 2005 juga mengalami
penurunan menjadi 4,49% yang berarti mengalami penurunan sebesar
2,14% dari ROI tahun 2004 yang sebesar 6,63 %
c. Tahun 2006
Tahun 2006 ini net profit margin PT Kimia Farma (Persero) Tbk
mengalami penurunan kembali sebesar 0,9% yang berasal dari 2,01%
pada tahun 2006 dikurangi 2,91% pada tahun 2005. Sedangkan total
asset turnover pada tahun 2006 ini mengalami kenaikan sebesar 0,2
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yaitu dari 1,54 pada tahun 2005 menjadi 1,74 pada tahun 2006.
Turunnya net profit margin ini tidak seimbang dengan kenaikan total
asset turnover perusahaan sehingga return on investment perusahaan
tetap mengalami penurunan sebesar 1% dari 4,49% pada tahun 2005
menjadi 3,49% pada tahun 2006.
d. Tahun 2007
Pada tahun 2007 ini net profit margin PT Kimia Farma (Persero)
Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,2% yang berasal dari 2,01% pada
tahun 2006 menjadi 2,21% pada tahun 2007. Sedangkan tahun 2007
total asset turnover PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengalami
penurunan sebesar 0,03 yaitu dari 1,74 pada tahu 2006 menjadi 1,71
pada tahun 2007. Turunnya total asset turnover ini diimbangi dengan
naiknya net profit margin sehingga ROI tahun 2007 mengalami
kenaikan sebesar 0,27% dari 3,49% pada tahun 2006 menjadi 3,76%
pada tahun 2007.

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bagaimana perkembangan
net profit margin, total asset turnover dan return on investment setiap tahunnya
selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007.
Didasarkan pada teori yang telah dikemukakan dan analisis Du Pont pada laporan
keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, maka dapat ditarik kesimpulan dan
saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan.

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap laporan keuangan PT Kimia
Farma (Persero) Tbk selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2007 dengan menggunakan analisis sistem Du Pont
untuk mengetahui efisiensi yang dicapai perusahaan, maka dapat kita lihat
sebagai berikut :
1. Net Profit Margin
Tahun 2004, net profit margin PT Kimia Farma (Persero) Tbk
sebesar 4,04%. Pada tahun 2005, net profit margin perusahaan mengalami
penurunan dari 4,04% menjadi 2,91% hal ini terjadi karena persentase
penurunan laba bersih yang sebesar 32,06% lebih besar dibandingkan
dengan penurunan penjualan yang hanya 5,69%. Pada tahun 2006, net
profit margin perusahaan mengalami penurunan kembali sebesar 0,9%
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menjadi 2,01% hal ini terjadi karena naiknya persentase penjualan sebesar
20,55% dan penurunan laba bersih sebesar 16,73%. Pada tahun 2007 net
profit margin perusahaan mulai mengalami peningkatan, yaitu dari 2,01%
menjadi 2,21%. Hal ini disebabkan oleh persentase peningkatan laba
bersih sebesar 18,63% lebih besar dibandingkan dengan persentase
peningkatan penjualannya yang hanya sebesar 8,03%.
2. Total Asset Turnover
Tahun 2004 total asset turnover PT Kimia Farma (Persero) Tbk
sebesar 1,64 dan pada tahun 2005, total asset turnover perusahaan sebesar
1,54 yang berarti turun sebesar 0,1. Hal ini terjadi karena persentase
penjualan turun sebesar 5,69% tetapi tidak diimbangi oleh turunnya total
aktiva yang hanya sebesar 0,36%. Pada tahun 2006 total asset turnover
mengalami kenaikan dari 1,54 menjadi 1,74 pada tahun 2006 ini terjadi
karena kenaikan persentase penjualan sebesar 20,55% lebih besar dari
kenaikan persentase total aktiva yang hanya 7,1%. Tahun 2007 total asset
turnover mengalami penurunan dari 1,74 pada tahun 2006 menjadi 1,71
yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,03. Hal ini terjadi karena
persentase kenaikan total aktiva yang sebesar 9,92% lebih besar dari
kenaikan penjualan sebesar 8,03%.
3. Return on Investment
Tahun 2004 return on investment PT Kimia Farma (Persero) Tbk
sebesar 6,63%, return on investment PT Kimia Farma (Persero) Tbk ini
mengalami penurunan sebesar 2,14% pada tahun 2005 menjadi sebesar
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4,49% hal ini terjadi karena terjadi penurunan net profit margin sebesar
1,13% dan total asset turnover sebesar 0,1. Sedangkan pada tahun 2006,
return on investment perusahaan mengalami penurunan menjadi 3,49%
yang berarti turun sebesar 1%. Penurunan return on investment tahun 2006
ini disebabkan karena penurunan net profit margin sebesar 0,9% dan
kenaikan total asset turnover yang hanya 0,2. Untuk tahun 2007 return on
investment PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengalami kenaikan sebesar
0,27% sehingga menjadi 3,76%, hal ini terjadi karena kenaikan net profit
margin hanya 0,2% dan penurunan total asset turnover sebesar 0,03%.
4. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa kinerja PT Kimia
Farma (Persero) Tbk mengalami turun naik dimana pada tahun 2005 dan
2006 ROI nya masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,14% dan
1%, sedangkan ROI tahun 2007 mengalami kenaikan 0,27%.

B. Keterbatasan Penelitian
1. Dalam penulisan skripsi ini, data yang dipergunakan oleh penulis hanyalah
data yang diterbitkan oleh perusahaan. Data tersebut merupakan data yang
sudah jadi. Penulis tidak mengadakan penelitian secara tersendiri/khusus
untuk memperoleh data-data keuangan perusahaan.
2. Kesimpulan di atas diambil berdasarkan analisis data dan pembahasan
dengan anggapan bahwa data laporan keuangan yang diterbitkan oleh
akuntan publik ini menunjukkan data yang sebenarnya terjadi di PT Kimia
Farma (Persero) Tbk. Maka kesimpulan yang diambil hanya berlaku
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terbatas pada data yang diperoleh.

C. Saran
Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh PT Kimia Farma (Persero)
Tbk, antara lain sebagai berikut :
1. Perusahaan tetap mempertahankan total biaya yang ada tetapi penjualan
ditingkatkan atau dengan jumlah penjualan yang ada tetap tetapi dengan
menekan total biaya. Bisa juga dilakukan dengan menambah biaya sampai
tingkat tertentu, tetapi penambahan penjualan harus lebih besar daripada
tambahan biaya, atau pengurangan penjualan sampai tingkat tertentu,
tetapi pengurangan tingkat penjualan relatif lebih kecil dari berkurangnya
pengurangan biaya. Menambah ivestasi sampai tingkat tertentu tetapi
diusahakan tambahan penjualan sebesr-besarnya, pengurangan pada aktiva
tetapi mempertahankan tingkat penjualan yang sekarang. Mengurangi
penjualan sampai tingkat tertentu tetapi diusahakan penurunan aktiva
operasi sebesar-besarnya. Hal tersebut seperti ditunjukkan pada laporan
keuangan perusahaan yaitu dalam laporan laba rugi tahun 2006-2007 laba
bersih meningkat sebesar Rp.8.199.487.058,00 atau 18,63%, sedangkan
penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp.175.921.014.918,00 atau hanya
8,03%. Begitu juga yang ditunjukkan dalam Neraca tahun 2005-2006 total
aktiva meningkat sebesar Rp.83.621.802.486,00 atau 7,1%

sedangkan

penjualan meningkat Rp. 373.281.658.188,00 atau 20,55%.
2. Apabila terjadi penurunan pada total asset turnover, maka sebagai upaya
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untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan return on investment
adalah mengusahakan agar menurunnya angka total asset turnover
dibarengi oleh meningkatnya net profit margin dengan persentase
kenaikan yang tingginya paling tidak sama dengan penurunan angka total
asset turnover tersebut. Kondisi tersebut seperti terlihat dari ratio total
asset turnover yang diperoleh perusahaan di tahun 2007 yaitu sebesar 1,71
kali yang menurun dari sebelumnya yang sebesar 1,74 kali. Tetapi
meskipun total asset turnover turun, namun net profit margin yang
diperoleh perusahaan meningkat yaitu dari 2,01 % menjadi 2,21 %.
Demikian sebaliknya apabila terjadi penurunan pada net profit margin
maka sebagai upaya untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan
return on investment adalah mengusahakan agar menurunnya angka net
profit margin dibarengi oleh meningkatnya total asset turnover dengan
persentase kenaikan yang tingginya paling tidak sama dengan penurunan
angka net profit margin tersebut.
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LAMPIRAN

Lampiran 1
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2004 (Dalam Rupiah Penuh)
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang
ragu-ragu sebesar Rp 11.208.720.031 tahun 2004
Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan piutang
ragu ragu sebesar Rp31 1.174.072 tahun 2004
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan persediaan
usang sebesar Rp 4.315.417.028 tahun 2004
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa
Penyertaan saham
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 165.546.982.845 tahun 2004
Aktiva yang belum digunakan
Beban ditangguhkan - bersih
Aktiva lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar

JUMLAH AKTIVA

2004

158.755.272.097
201.742.015.420
2.562.102.974
221.376.746.717
2.604.120.722
68.806.937.481
5.800.345.589
661.647.541.000

4.128.248.525
4.724.753.114
13.611.483.781
412.819.560.167
9.121.868.998
25.127.047.246
42.257.927.753
511.790.889.584

1.173.438.430.584

Lampiran 2
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005 (Dalam Rupiah Penuh)
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang
ragu-ragu sebesar Rp 10.248.566.375 tahun 2005
Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan piutang
ragu ragu sebesar Rp309.503.073 tahun 2005
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan persediaan
usang sebesar Rp 4.935.361.410 tahun 2005
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa
Penyertaan saham
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 192.846.331.461 tahun 2005
Aktiva yang belum digunakan
Beban ditangguhkan - bersih
Aktiva lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar

JUMLAH AKTIVA

2005

132.865.252.004
220.654.767.826
1.611.241.566
242.344.056.284
9.400.753.343
64.376.484.191
6.609.943.789
677.862.499.003

4.338.609.333
736.725.212
17.246.902.355
411.316.118.587
9.121.868.998
21.584.493.755
35.395.615.253
499.740.333.493

1.177.602.832.496

Lampiran 3

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2006 (Dalam Rupiah Penuh)
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang
ragu-ragu sebesar Rp 11.957.679.500 tahun 2006
Piutang lain-lain
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan persediaan
usang sebesar Rp 4.721.467.346 tahun 20064
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa
Penyertaan saham
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 218.705.048.918 tahun 2006
Aktiva yang belum digunakan
Beban ditangguhkan - bersih
Aktiva lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar

JUMLAH AKTIVA

2006

210.381.277.934
207.341.987.600
6.025.429.559
220.258.240.066
1.550.308.203
94.636.662.104
10.737.784.156
750.931.689.622

5.329.055.587
736.725.212
17.085.723.987
403.825.776.709
9.121.868.998
18.227.240.455
56.325.687.265
510.652.078.213

1.261.583.767.835

Lampiran 4
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah Penuh)
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang
ragu-ragu sebesar Rp 16.061.125.609 tahun 2007
Piutang lain-lain
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan persediaan
usang sebesar Rp 5.577.903.816 tahun 2007
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa
Penyertaan saham
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 244.777.315.678 tahun 2007
Aktiva yang belum digunakan
Beban ditangguhkan - bersih
Aktiva lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar

JUMLAH AKTIVA

2007

224.513.805.980
300.140.627.361
3.929.929.300
302.486.023.297
1.325.235.622
50.599.783.750
10.451.413.342
893.446.818.652

6.046.489.935
736.725.212
24.390.572.590
395.334.188.515
9.121.868.998
12.381.745.396
45.280.740.423
493.292.331.069

1.386.739.149.721

Lampiran 5
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2004 (Dalam Rupiah Penuh)

PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan administrasi
Jumlah beban usaha
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga dan provisi bank
Pendapatan bunga dan hasil investasi
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih
Lain-lain - bersih
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK
BEBAN (MANFAAT) PAJAK
Pajak kini
Pajak tangguhan
Beban pajak - bersih
LABA SEBELUM KERUGIAN LUAR BIASA
Kerugian luar biasa setelah dikurangi efek pajak
LABA BERSIH
LABA PER SAHAM DASAR
Sebelum kerugian luar biasa
Laba bersih

2004
1.925.989.624.490
1.279.340.251.289
646.649.373.201
355.954.371.036
165.986.214.556
521.940.585.592
124.708.787.609
(2.600.308.549)
3.534.621.603
(1.054.600.063)
(1.031.609.724)
(1.151.896.733)
123.556.890.876
43.178.338.000
(2.136.569.91 0)
41.041.768.090
82.51 5.122.786
(4.760.501.445)
77.754.621.341
14,86
14,00

Lampiran 6
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2005 (Dalam Rupiah Penuh)

PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan administrasi
Jumlah beban usaha
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga dan provisi bank
Pendapatan bunga dan hasil investasi
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih
Lain-lain - bersih
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK
BEBAN (MANFAAT) PAJAK
Pajak kini
Pajak tangguhan
Beban pajak - bersih
LABA SEBELUM KERUGIAN LUAR BIASA
Kerugian luar biasa setelah dikurangi efek pajak
LABA BERSIH
LABA PER SAHAM DASAR
Sebelum kerugian luar biasa
Laba bersih

2005
1.816.433.228.739
1.239.310.885.933
577.122.342.806
315.418.405.077
176.986.344.180
492.404.749.257
84.717.593.549
(8.197.997.696)
2.592.299.829
(1.880.234.071)
5.252.195.485
(2.233.736.453)
82.483.857.096
33.292.705.000
(3.635.418.574)
29.657.286.426
52.826.570.670
5 2 . 82 6 .5 70 . 6 70
9,51
9,51

Lampiran 7
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2006 (Dalam Rupiah Penuh)

PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga dan provisi bank
Pendapatan bunga dan hasil investasi
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih
Lain-lain bersih
Penghasilan (beban) lain-lain
LABA BERSIH SEBELUM BEBAN PAJAK
BEBAN (MANFAAT) PAJAK
Pajak kini
Pajak tangguhan
Beban Pajak
LABA BERSIH SETELAH PAJAK
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
Laba Bersih

2006
2.189.714.886.927
1.595.251.796.805
594.463.090.122
344.664.639.648
179.869.301.293
524.533.940.941
69.929.149.181
(10.977.923.592)
2.157.238.982
1.313.364.363
5.206.864.221
(2.300.456.026)
67.628.693.155
23.477.566.500
161.178.367
23.638.744.867
43.989.948.288
7,92

Lampiran 8
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah Penuh)

PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga dan provisi bank
Pendapatan bunga dan hasil investasi
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih
Lain-lain bersih
Penghasilan (beban) lain-lain
LABA BERSIH SEBELUM BEBAN PAJAK
BEBAN (MANFAAT) PAJAK
Pajak kini
Pajak tangguhan
Beban Pajak
LABA BERSIH SETELAH PAJAK
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
Laba Bersih

2007
2.365.635.901.845
1.717.630.506.289
648.005.395.556
359.333.393.968
211.172.284.103
570.505.678.071
77.499.717.486
(6.795.088.424)
2.809.427.221
(743.582.390)
9.699.453.149
4.970.209.556
82.469.927.042
37.585.340.300
(7.304.848.604)
30.280.491.696
52.189.435.346
9,40

