
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan atau organisasi pada umumnya mempunyai suatu tujuan yang 

ingin dicapai, yaitu mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu, hal tersebut 

menjadi penyebab terjadinya persaingan di antara para pelaku usaha juga semakin 

kompetitif. Adanya pesaing yang semakin banyak membuat para pelaku usaha 

harus mampu menjalankan perusahaan dengan baik. 

Manajemen yang dituntut untuk mengelola dan menjalankan kinerja 

perusahaan agar lebih efektif dan efisien, bertujuan untuk mencapai laba yang 

tinggi. Berbagai kebijakan dan pengawasan telah dilakukan dalam rangka 

mempermudah tugas manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bentuk 

informasi yang akurat sebagai media dalam mempertimbangkan pengambilan 

keputusan. 

Salah satu aspek yang digunakan oleh para pelaku pasar dalam menilai 

kinerja suatu perusahaan adalah dengan menilai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba (Earning Power). Earning Power adalah kemampuan 

perusahaan dalam mengetahui tingkat efisiensi suatu perusahaan dengan melihat 

besar kecilnya dalam menghasilkan laba (Riyanto, 2008:37). 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menganalisis 

laporan keuangan. Dalam penelitian ini penulis mengukur Earning Power 

menggunakan metode Du Pont System. Du Pont System
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merupakan pendekatan yang komprehensif dengan penerapan pada tingkat 

perusahaan dan tingkat divisi atau segmen. Sistem ini dapat menjadi sarana prakiraan 

jangka yang lebih panjang (5-10 tahun) atau proyeksi-proyeksi tahunan bahkan 

bulanan (Weston, 2010:312). Du Pont System adalah penggabungan rasio aktivitas 

dan profit margin, serta menunjukkan bagaimana rasio-rasio tersebut berinteraksi 

untuk menentukan profitabilitas aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaanDu Pont 

System memperlihatkan bagaimana hutang, peputaran aktiva, dan profit margin 

dikombinasikan untuk menentukan Return On Equity. Du Pont System menjelaskan 

keterkaitan ROE dan ROA dengan berbagai rasio keuangan lainnya (Sudana, 

2011:24). 

Du Pont System dengan penggunaan persamaan ROA yang dihasilkan dari 

perkalian NPM dan TATO sedangkan Du Pont System ROE dihasilkan dari perkalian 

ROA dengan Equity Multiplier. Penggunaan metode Du Pont System dipilih karena 

metode tersebut dinilai bersifat menyeluruh karena mencakup tingkat efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan aktivanya dan dapat mengukur tingkat keuntungan 

atas penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 
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Tabel 1.1. Daftar perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

No Nama Perusahaan Tanggal IPO 

1 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 5 Desember 1989 

2 Semen Baturaja (Persero) Tbk 28 Juni 2013 

3 Holcim Indonesia Tbk 10 Agustus 1997 

4 Semen Indonesia (Persero) Tbk 8 Juli 1991 

5 Waskita Beton Precast Tbk 20 September 2016 

6 Wijaya Karya Beton Tbk 8 April 2014 

Sumber : Sahamok.com 

Jumlah populasi perusahaan manufaktur sub sektor semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) ada enam perusahaan. Akan tetapi, perusahaan yang 

digunakan dalam sampel penelitian adalah PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT. 

Holcim Indonesia Tbk, dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Adapun alasan 

memilih tiga perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut memenuhi kriteria 

perusahaan yang ingin diteliti penulis.  
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Grafik 1.1. Anggaran infrastruktur tahun 2009-2017 di Indonesia 

 

Sumber : Databoks.co.id 

Industri semen dipilih karena saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia 

sedang berkembang pesat dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Menurut 

Katadata.co.id, sejak tahun 2009-2017 anggaran infrastruktur terhadap belanja APBN 

terus meningkat dan selalu di atas 8%. Pada masa pemerintahan periode 2015-2019, 

pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas. Pemerintah meningkatkan 

anggaran infrastruktur dengan memangkas subsidi energi dengan menaikkan harga 

bahan bakar minyak di awal masa pemerintahan. Pada tahun 2016, anggaran 

infrastruktur sebesar Rp 317,1 triliun setara 15,2% dari belanja negara. 
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Grafik 1.2. Penjualan Semen Total (Dalam Negeri dan Ekspor) 

2003-2018 

 

Sumber : IndoAnalisis Research, diolah dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 

Berdasarkan data di Indoanalisis tahun 2003-2018, penjualan semen pasar 

domestic dan ekspor mencapai 69,2 juta ton selama tahun 2017. Dari jumlah tersebut, 

sebanyak 66,3 juta ton untuk pasar dalam negeri dan sebanyak 1,9 juta ton untuk di 

ekspor. Sejak tahun 2011, penjualan semen di Indonesia meningkat cukup besar, 

walaupun pertumbuhan pada tahun 2017  tidak setinggi tahun 2011. Tahun 2009, 

terjadi penurunan penjualan 1,2% dikarenakan adanya krisis ekonomi global yang 

terjadi di akhir 2008 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2014 

dan 2015, penurunan terjadi karena menurunnya pertumbuhan ekonomi Cina yang 

berimbas terhadap lesunya ekonomi Negara lain yang memiliki hubungan dagang 

dengan Cina. Namun, di tahun 2017 meningkat 9,5% dan pada triwulan 1 2018, 

meningkat 8,4%. 
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Grafik 1.3. Komposisi Konsumsi Semen di Pulau Jawa Berdasarkan Propinsi 

2015-2018 

 

Sumber : IndoAnalisis Research, diolah dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 

Data di indoanalisi menyatakan bahwa propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan 

Jawa Tengah menjadi propinsi terbesar dalam jumlah konsumsi semennya dengan 

jumlah konsumsi di atas 20% dari total konsumsi semen di pulau Jawa. Pada tahun 

2017, Jawa Barat menjadi propinsi dengan jumlah konsumsi terbanyak sebesar 26% 

dari total konsumsi semen di pulau Jawa. Grafik tersebut menunjukkan bahwa di tiga 

propinsi tersebut terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. 

Berdasarkan data-data diatas seharusnya industri semen di Indonesia sedang 

berada dalam masa kejayaannya. Akan tetapi, menurut artikel di CNBC Indonesia 

menyatakan ada data lain yang menegasikan data permintaan yang kuat itu. Jumlah 

kapasitas terpasang produksi semen di Indonesia hingga akhir tahun 2017 mencapai 

107,4 juta ton atau tumbuh 19,73% YoY, lebih kencang dari konsumsi domestik. 

Pertumbuhan kapasitas produksi semen pada tahun lalu jauh lebih kencang dari 

pertumbuhan kapasitas tahun 2016 yang hanya sebesar 1,70% YoY. Dengan 
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kebutuhan nasional yang hanya sebesar 66,35 juta ton pada tahun 2017, kelebihan 

pasokan pun mencapai 41,05 juta ton. Volume oversuplai itu membengkak hampir 

dua kali lipat dari surplus pasokan tahun 2016 sebesar 28,06 juta ton. 

Tingkat utilisasi industri semen pun turun dari angka 68,7% pada 2016 ke 

65% di tahun 2017. Bagi emiten hal ini tentu menjadi tidak efisien, karena tetap harus 

mengeluarkan biaya operasional tapi produksi yang dihasilkan tidak optimal. Selain 

itu, imbas dari pasokan yang berlebih menjadikan harga semen tertekan. 

Berdasarkan penelitian Perdana tentang Analisis Laporan Keuangan 

Perusahaan Sektor Industri Semen dengan Metode Du Pont System untuk Mengukur 

Kinerja Perusahaan Periode 2009-2013 (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri 

Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2013) menyatakan bahwa pada 

tahun 2009-2013 PT. Holcim Indonesia Tbk memiliki nilai rata-rata Net Profit 

Margin (NPM) sebesar 13,6%. Dari nilai tersebut kinerja perusahaan dinilai buruk 

karena berada di posisi terbawah dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk maupun 

PT. Semen Indonesia Tbk yang memiliki nilai rata-rata 27,2% dan 23,8%. 

Perolehan tertinggi Total Asset Turn Over (TATO) pada tahun 2009-2013 

diraih oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai rata-rata 0,878 kali yang 

kemudian disusul oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT. Holcim 

Indonesia Tbk dengan perolehan 0,772 kali dan 0,696 kali. 

Dari perhitungan Return On Asset (ROA), PT. Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk meraih posisi tertinggi dengan perolehan nilai 0,21%. Disusul posisi selanjutnya 
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PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Holcim Indonesia Tbk dengan perolehan 

nilai 0,206% dan 0,094%. 

Penilaian kinerja keuangan berdasarkan nilai Return On Equity (ROE) 

menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk memperoleh nilai tertinggi 

yaitu sebesar 0,276%, kemudian disusul pada posisi kedua yaitu PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk dengan perolehan nilai 0,238%. Pada posisi terakhir diduduki 

oleh PT. Holcim Indonesia dengan nilai 0,156%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Earning Power pada 

PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT. Holcim Indonesia Tbk, dan PT. Semen 

Indonesia (persero) Tbk selama periode 2013-2017 menggunakan metode Du Pont 

System. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan lingkup yang dibahas dalam 

penelitian yang meliputi berikut ini: 

1. Obyek penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor semen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Menghitung TATO, NPM, ROA, EM, dan ROE pada perusahaan 

manufaktur sub sektor semen yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

meliputi: PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT. Holcim Indonesia 

Tbk, dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, tingkat efisiensi (Earning Power) PT. 

Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT. Holcim Indonesia Tbk, dan PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk perlu diteliti lebih lanjut. Untuk mengetahui Earning Power 

perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis menggunakan metode Du Pont 

System. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efisiensi (Earning Power) PT. Indocement Tunggal 

Prakasa Tbk pada periode 2013-2017? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi (Earning Power) PT. Holcim Indonesia Tbk pada 

periode 2013-2017? 

3. Bagaimana tingkat efisiensi (Earning Power) PT. Semen Indonesia (Persero) 

Tbk pada periode 2013-2017? 

4. Apakah kondisi PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT. Holcim Indonesia 

Tbk, dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sudah efisien? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi (Earning Power) PT. Indocement 

Tunggal Prakasa Tbk pada periode 2013-2017. 

2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi (Earning Power) PT. Holcim 

Indonesia Tbk pada periode 2013-2017. 
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3. Untuk menganalisis tingkat efisiensi (Earning Power) PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2013-2017. 

4. Untuk menganalisis tingkat efisiensi PT. Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk, PT. Holcim Indonesia Tbk, dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para investor 

dalam menentukan investasi dengan melihat Earning Power menggunakan 

metode Du Pont System. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa masukan atau 

pemikiran dalam bentuk saran-saran yang bermanfaat dalam peningkatan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang pada PT. Indocement Tunggal 

Prakasa Tbk, PT. Holcim Indonesia Tbk, dan PT. Semen Indonesia (persero) 

Tbk. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

1. Dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam menganalisa Earning 

Power yang ada pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT. Holcim 

Indonesia Tbk, dan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh 

mahasiswa lainnya sebagai referensi dalam penelitiannya. 

 


