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Ichsanti Syukriani, 2005. Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Modal Melalui 
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Kata Kunci: ROI, Pendekatan Sistem Du Pont 
 

Return On Investment merupakan bentuk rasio profitabilitas yang 
dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 
dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan 
untuk menghasilkan keuntungan. Melalui pendekatan sistem Du Pont ROI sebagai 
salah satu alat  untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal perusahaan 
telah dikembangkan dengan memasukkan unsur profit margin dan turnover of 
operating assets yang dikombinasikan dengan cara mengalikannya untuk 
menunjukkan bagaimana rasio-rasio ini saling mempengaruhi untuk menentukan 
profitabilitas harta. Selain itu melalui pendekatan sistem Du Pont perusahaan 
dapat mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya ROI melalui analisis tingkat efisiensi komponen pembentuk profit 
margin dan turnover of operating assets sebagai alat pengendalian divisi untuk 
peningkatan ROI tiap tahunnya. Untuk dapat mengetahui apakah perusahaan telah 
mencapai tingkat efisiensi dalam menggunakan modalnya adalah dengan 
membandingkan tingkat ROI pada tahun tersebut dengan standar ROI yang telah 
ditetapkan perusahaan sebelumnya, dimana dalam hal ini diterapkan pula oleh PT 
Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang untuk dapat membuktikan 
kebenaran argumentasi melalui kegiatan penelitian terhadap perusahaan ini. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah seberapa besar 
tingkat efisiensi penggunaan modal melalui pendekatan sistem Du Pont pada PT 
Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2001-2004?, dimana 
penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tingkat 
efisiensi penggunaan modal melalui pendekatan sistem Du Pont pada PT Dok dan 
Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2001-2004. 

Obyek penelitian ini adalah tingkat efisiensi penggunaan modal melalui 
pendekatan sistem Du Pont tahun 2001-2001 yang dihitung melalui tingkat ROI 
atas laporan keuangan perusahaan tahun 2001-2004. Variabel penelitian ini terdiri 
dari ROI, profit margin dan turnover of operating assets dan subvariabel berupa 
HPP, biaya operasional, modal kerja, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode 
wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
deskriptif kuantitatif dan penghitungan rumus Du Pont.  

Hasil penelitian menunjukkan dengan pendekatan sistem Du Pont 
diketahui tingkat ROI PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang 
tahun 2001-2004 adalah sebesar –5,24% yang masih berada jauh di bawah standar 
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ROI yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 12%-14%. Kondisi ini 
menunjukkan perusahaan tidak efisien dalam menggunakan modalnya. Hal ini 
dikarenakan profit margin perusahaan yang rendah hingga mencapai angka minus 
atau rugi rata-rata sebesar –7,41% meskipun tingkat perputaran aktivanya telah 
mencapai tingkat efektif sebesar 1 kali. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
belum efisien dalam menggunakan modalnya secara keseluruhan, karena tingkat 
efisiensi dalam tahun 2001-2004 adalah sebesar –5,24% dimana diketahui 
penyebab ketidakefisienan tersebut adalah tingginya harga pokok produksi dan 
biaya produksi yang tidak diikuti dengan tingginya pendapatan usaha. Saran yang 
dapat diberikan dalam penelitian ini adalah hendaknya perusahaan meningkatkan 
pendapatan usahanya agar dapat tercipta laba usaha yang maksimal sesuai dengan 
tujuan perusahaan dan hendaknya perusahaan menekan biaya produksi dan biaya 
operasional agar tidak sampai terjadi penurunan laba maupun kerugian yang 
bersifat material agar profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat tercapai. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 
khususnya yang terkait dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 
Semarang maupun bagi para pembaca serta dapat bermanfaat dalam penelitian 
selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perusahaan pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya modal aktivitas usaha 

tidak dapat dijalankan. Menurut Sudarsono dan Edilius (1994:169) modal 

merupakan barang-barang yang kongkrit yang masih ada dalam rumah 

tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debet maupun berupa 

daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah 

kredit.  Modal tersebut berasal dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. 

Modal mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan, 

karena modal digunakan untuk membelanjai operasional sehari-hari 

perusahaan secara langsung dan kontinu, berputar selama perusahaan 

tersebut beroperasi sesuai dengan tujuannya memperoleh keuntungan. 

Untuk dapat menghindari bahaya adanya krisis keuangan ataupun kelebihan 

dana, perusahaan perlu mengatur penggunaan modalnya dengan seekonomis 

dan seefisien mungkin sehingga tercipta kesesuaian antara kebutuhan dan 

jumlah dana yang tersedia. Penggunaan modal yang dilaksanakan secara 

efisien berarti bahwa setiap jumlah yang tertanam dalam modal aktif dan 

modal pasif harus dapat digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan 

tingkat keuntungan investasi, karena efisiensi penggunaan modal secara 
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langsung akan menentukan besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

dihasilkan dari investasi tersebut. 

Perusahaan pada umumnya sangat memperhatikan masalah laba atau 

keuntungan. Hal ini sangat penting agar perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya. Rentabilitas atau profitability menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan 

atau trend keuntungan yang meningkat merupakan faktor yang sangat 

penting dalam menilai rentabilitas atau profitability suatu perusahaan. 

Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal 

dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan 

modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang 

besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu 

rendabel. Oleh karena itu bagi manajemen atau pihak-pihak lain, rentabilitas 

yang tinggi lebih penting dari pada keuntungan yang besar (Munawir, 

2001:33). 

Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-

macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan 

diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Secara keseluruhan pengukuran 

terhadap rentabilitas perusahaan akan memungkinkan seorang penganalisa 

untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannya dengan volume 

penjualan yang menghasilkan laba, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari 

pemilik perusahaan. 
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Ratio rentabilitas atau profitability sebagai alat pengukur efisiensi 

penggunaan modal  dalam suatu perusahaan mencakup ratio tentang 

rentabilitas ekonomi atau Return On Asset (ROA) atau dapat juga disebut 

Return On Investment (ROI). ROI merupakan salah satu bentuk ratio 

profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

(Munawir, 2001:89). 

Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengevaluasi 

profitabilitas suatu perusahaan adalah melalui pendekatan sistem Du Pont. 

Pendekatan sistem Du Pont dikembangkan oleh manajemen di Du Pont 

Corporation dan telah banyak digunakan serta banyak mendapat pengakuan 

dari dunia bisnis di Amerika. Analisa ROA atau ROI dalam suatu 

perusahaan dapat diuraikan melalui pendekatan sistem Du Pont yang telah 

dimodifikasi. Perhitungan ROI dengan pendekatan sistem Du Pont dapat 

digunakan untuk mengendalikan divisi dan prosesnya, dimana jika ROI 

untuk divisi tertentu mengalami penurunan, melalui sistem Du Pont dapat 

ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan tingkat 

ROI (Sawir,2001:28). ROI dalam pendekatan sistem Du Pont merupakan 

hasil perkalian antara margin laba bersih (Profit Margin) dengan perputaran 

aktiva total (Turnover of Operating Assets). 

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang merupakan 

perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang pembuatan kapal baru, 
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pemeliharaan dan perbaikan kapal. Dalam menjalankan usahanya 

perusahaan ini tidak lepas dari kegiatan penggunaan modal yang sangat 

dibutuhkan untuk membiayai operasionalnya. Perusahaan ini menggunakan 

modal aktif seperti kas, piutang, persediaan aktiva lancar lainnya dan aktiva 

tetap untuk membiayai kegiatan produksi maupun nonproduksi dan 

terkadang bilamana perlu perusahaan juga menggunakan hutangnya. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari Cabang Semarang diperoleh informasi bahwa perusahaan ini 

masih kurang dan belum efisien dalam menggunakan modalnya. Hal ini 

dapat dilihat dari laporan keuangannya yang menunjukkan besarnya modal 

aktif yang mengalami fluktuasi berupa kenaikan dan penurunan yang cukup 

material baik pada  komponen aktiva lancar maupun aktiva tetap setiap 

tahunnya. Hutang perusahaanpun juga mengalami hal yang sama. 

Penggunaan modal aktif yang mencakup aktiva lancar dan aktiva tetap pada 

perusahaan ini kurang cepat dan kurang produktif dalam perputarannya 

menjadi aktiva kembali. Demikian juga yang terjadi pada pendapatan usaha 

dan biaya usahanya yang tentu saja mempengaruhi laba perusahaan. Dalam 

empat  tahun terakhir ini, selama tiga tahun berturut-turut pendapatan usaha 

yang diterima oleh perusahaan ini semakin meningkat namun perusahaan 

justru mengalami laba minus atau kerugian yang cukup material. Hal 

tersebut  akan mempengaruhi tingkat rentabilitas ekonomi perusahaan, 

dimana rentabilitas ekonomi (ROI) akan sangat rendah dan semakin 
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menurun. Dengan tingkat ROI yang semakin menurun maka akan 

menunjukkan perusahaan kurang efisien dalam menggunakan modalnya atu 

kinerja keuangan dan kinerja manajemen perusahaan kurang berhasil.   

Ketidakefisienan dalam penggunaan modal pada PT Dok dan 

Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang merupakan suatu fenomena 

yang apabila terus menerus terjadi akan menimbulkan permasalahan yang 

cukup serius. Namun hal ini menjadi permasalahan yang sangat menarik 

untuk dikaji lebih jauh karena kondisi perusahaan yang telah tiga kali 

mengalami kerugian kemudian mengalami laba dapat menjadi bahan 

evaluasi dan tolok ukur dalam penilaian efisiensi kinerja keuangan 

perusahaan serta untuk mengetahui penyebab ketidakefisienan tersebut agar 

di kemudian hari tidak sampai terulang kembali hal yang sama. 

Untuk dapat mengetahui sejauh mana kinerja manajemen perusahaan 

terutama dalam pengelolaan dan penggunaan modal, perlu dilakukan 

analisis tingkat ROI perusahaan melalui pendekatan sistem Du Pont. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran dalam penggunaan modal di masa 

mendatang agar lebih efisien sehingga rentabilitas yang dicapai perusahaan 

senantiasa mengalami peningkatan. 

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari Cabang Semarang maka dalam penelitian ini penulis mencoba 

mengangkat judul “ANALISIS TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN 

MODAL MELALUI PENDEKATAN SISTEM DU PONT PADA PT DOK 

DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI CABANG SEMARANG”. 
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1.2 PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

“Seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan modal yang dianalisis melalui 

pendekatan sistem Du Pont pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 

Cabang Semarang tahun 2001-2004?” 

 

1.3 PENEGASAN ISTILAH 

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dan menghindari 

kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini maka perlu dibuat 

batasan operasional dalam bentuk penegasan istilah, antara lain: 

1. Analisis 

Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

musabab, duduk perkaranya dsb) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1994:24). 

2. Efisiensi 

Adalah perbandingan terbaik antara input dan output, antara 

keuntungan dan biaya (hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang 

digunakan) seperti juga halnya hasil maksimum yang dicapai dengan 

penggunaan terbatas (Handayaningrat, 1983:15). 
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3. Penggunaan 

Adalah proses, pembuatan, cara mempergunakan sesuatu (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1994:328). 

4. Modal 

Adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan 

yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham) surplus dan laba 

yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutang-hutangnya (Munawir, 2001:19). 

5. Return On Investment (ROI) 

Adalah ratio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan (Munawir, 2001:89). 

6. Sistem Du Pont 

Adalah sistem rasio keuangan yang dirancang untuk menyelidiki 

determinan rasio pengembalian ekuitas pemegang saham dan 

pengembalian aktiva (Keown dkk, 1997:102). 

7. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang 

Adalah perusahaan perseroan yang bergerak di bidang pembuatan 

kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan kapal (dok dan galangan kapal) 

dan pekerjaan non kapal di yang bertempat di Kantor Cabang Semarang. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Dalam setiap penelitian tentunya tidak  lepas dari tujuan yang ingin 

dicapai. Seiring dengan permasalahannya, tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan modal melalui pendekatan 

sistem Du Pont pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang tahun 2001-2004. 

 

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara Praktis, 

a. Bagi Perusahaan, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam 

menentukan keputusan manajemen dan kebijaksanaan perusahaan 

terutama yang berkaitan dengan penggunaan modal dan laba 

perusahaan untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi 

guna mencapai kinerja keuangan dan kinerja manajemen yang lebih 

baik di masa mendatang. 

b. Bagi penulis, sebagi sarana untuk menambah wawasan dan 

memperluas cakrawala ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang 

bersifat ilmiah serta sebagai media belajar untuk dapat 

mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan secara ilmiah. 
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c. Bagi Civitas Akademika, sebagai bahan referensi dan sebagai 

tambahan informasi bagi mahasiswa mengenai pemikiran dan bahan 

kajian dalam penelitian selanjutnya. 

2. Secara Teoritis, menambah perbendaharaan atas pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai berbagai hal yang kerap kali ditemui dalam dunia 

usaha khususnya yang berhubugan dengan penilaian kinerja keuangan 

perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 MODAL 

2.1.1 Pengertian Modal 

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha serta semakin 

canggihnya penggunaan alat-alat dalam dunia kerja, maka 

permasalahan yang timbul dan harus dihadapi oleh perusahaan 

semakin komplek dan membutuhkan pemikiran yang serius. Salah 

satu permasalahan dalam dunia usaha adalah masalah faktor produksi 

modal yang mempunyai peranan sangat penting dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Sebenarnya masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan 

yang tidak  akan berakhir, mengingat bahwa masalah modal itu 

mengandung begitu banyak dan berbagai rupa aspek. 

Menurut Riyanto (2001:17-18) dalam bukunya Dasar-dasar 

Pembelanjaan Perusahaan, modal mempunyai pengertian yang 

bermacam-macam antara lain: 

a. Secara klasik modal mempunyai arti sebagai hasil produksi yang 

digunakan untuk memprodusir lebih lanjut 

b. Dalam arti sempit modal diartikan hanyalah dalam artian uang, 

sedangkan dalam arti luas  modal meliputi baik modal dalam 
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bentuk uang maupun dalam bentuk barang misalnya mesin, 

barang-barang dagangan dan lain sebagainya 

c. Modal dapat juga diartikan sebagai kolektivitas dari barang-barang 

modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang 

dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang 

ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya 

untuk membentuk pendapatan 

Sedangkan menurut Munawir (2001:19) modal merupakan hak 

atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjuk 

dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau 

kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh 

hutang-hutangnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modal 

merupakan bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat 

berbentuk uang maupun barang-barang modal yang digunakan untuk 

pembiayaan operasional perusahaan sebagai usaha untuk memperoleh 

laba atau keuntungan maksimum dari modal yang dikeluarkan 

tersebut. 

 

2.1.2 Penggolongan Modal 

Menurut Riyanto (2001:19-21) modal dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu modal aktif dan modal pasif. 
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a. Modal Aktif 

Adalah modal yang tertera di sebelah debit dari neraca yang 

menggambarkan bentuk-bentuk dalam mana seluruh dana yang 

diperoleh perusahaan ditanamkan.  

Ditinjau dari cara dan lamanya perputaran, modal aktif dapat 

dibedakan menjadi: 

1) Aktiva lancar, yaitu aktiva yang habis dalam satu kali berputar 

dalam proses produksi dan proses perputarannya adalah dalam 

jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun) 

misal kas, piutang dan persediaan. 

2) Aktiva tetap, yaitu aktiva yang tahan lama yang tidak atau 

secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses 

produksi, misal tanah, bangunan, kendaraan dll. 

Ditinjau dari fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan, 

modal aktif terdiri dari: 

1) Modal kerja (working capital assets), yaitu modal yang 

sifatnya fleksibel dan relatif variabel dimana elemen-

elemennya dapat segera mengalami perubahan dan proses 

perputarannya dalam jangka waktu yang pendek.  

2) Modal tetap (fixeds capital assets), yaitu modal yang sifatnya 

tetap atau susunannya relatif permanen dalam jangka waktu 

tertentu/tidak segera mengalami perubahan-perubahan dan 

proses perputarannya dalam jangka waktu yang lama.  
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b. Modal Pasif 

Adalah modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca yang 

menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Modal 

pasif memperlihatkan hak-hak para pemilik dan pemberi hutang 

yang dinyatakan dalam nilai uang. 

Ditinjau dari asalnya modal pasif dapat dibedakan menjadi; 

1) Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari perusahaan itu 

sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambil bagian 

peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain-

lain). Misalnya: modal saham biasa, laba di tahan dll. 

2) Modal asing, yaitu modal yang berasal dari kreditur yakni 

merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Misalnya: utang bank 

Ditinjau dari lamanya penggunaan dan berdasarkan syarat 

likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, modal pasif dapat dibagi 

menjadi: 

1) Modal jangka panjang yang ditarik untuk jangka waktu tidak 

tertentu/terbatas waktunya (dari sudut likuiditas), adalah 

modal sendiri (dari sudut solvabilitas) dan merupakan modal 

dengan pendapatan tidak tetap (dari sudut rentabilitas) 

2) Modal jangka pendek yang ditarik untuk jangka waktu 

tertentu/terbatas (dari sudut likuiditas), adalah modal asing 
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(dari sudut solvabilitas) dan merupakan modal dengan 

pendapatan tetap (dari sudut rentabilitas) 

Dalam penelitian ini modal yang akan digunakan adalah 

keseluruhan modal aktif perusahaan untuk menghitung tingkat 

pengembalian investasi. 

 

2.1.3 Sumber Permodalan Badan Usaha 

Sumber modal adalah bagaimana dan dari mana suatu 

perusahaan dapat memperoleh modal untuk membelanjai suatu tujuan 

dari perusahaan tersebut. Menurut Riyanto (2001:209-224) dalam 

bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, disebutkan berbagai 

macam sumber permodalan yang dapat dibagi dalam dua segi yaitu: 

a. Dari segi asalnya 

Ditinjau dari segi asalnya, sumber modal dibedakan dalam 

sumber modal intern dan sumber modal ekstern. 

1) Sumber Intern 

Adalah modal atau dana yang diperoleh dari dalam 

perusahaan itu sendiri. Komponen-komponen sumber intern 

adalah: 

a) Laba yang ditahan 

Laba yang ditahan diperoleh dari keuntungan suatu 

perusahaan yang tidak dibagikan pada akhir tahun.  
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b) Cadangan penyusutan 

Cadangan penyusutan diperoleh dari hasil penyusutan alat-

alat produksi tahan lama yang disusutkan tiap tahun 

berdasarkan peraturan yang berlaku pada perusahaan 

tersebut.  

2) Sumber Ekstern 

Adalah modal yang diperoleh dari luar perusahaan baik 

diambil dari pemilik maupun dari para kreditur. Hutang yang 

diperoleh dari pihak kreditur merupakan hutang bagi 

perusahaan yang dikenal sebagai modal asing. 

b. Dari segi terjadinya 

Ditinjau dari segi terjadinya sumber modal dapat diperoleh 

dari: 

1) Tabungan dari subyek ekonomi, yaitu suatu pendapatan yang 

tidak dikonsumsikan, dengan demikian tabungan tersebut 

dapat digunakan untuk keperluan konsumsi di masa yang akan 

datang.  

2) Penciptaan/kreasi atau kredit oleh bank, merupakan sumber 

kedua dari penawaran modal dimana yang dapat menciptakan 

uang tidak hanya bank sentral tetapi bank-bank umum juga 

dapat menciptakan uang yang sering disebut dengan uang 

giral. 
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3) Intensifikasi penggunaan uang, dimana perusahaan dapat  

mengintensifkan penggunaan uang yang sementara tidak 

digunakan, misal dengan meminjamkan kepada perusahaan-

perusahaan yang membutuhkan. 

 

2.2 EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL 

2.2.1 Pengertian Efisiensi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:219) menyebutkan 

efisiensi merupakan ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam 

menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya 

dan kegunaannya.  

Dalam pengertian ekonomis, efisiensi adalah dengan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (input) yang sekecil 

mungkin untuk memperoleh keluaran (output) tertentu atau dengan 

input (sumber daya dan dana) tertentu dalam mencapai output yang 

maksimal (Sukamdijo, 1996:11). 

Efisiensi dapat juga berarti perbandingan terbaik antara input 

dan output, antara keuntungan dan biaya (hasil pelaksanaan dengan 

sumber-sumber yang digunakan), seperti juga halnya hasil maksimum 

yang dicapai dengan penggunaan terbatas (Handayaningrat, 1983:15).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa efisiensi merupakan perbandingan yang 

menghasilkan sesuatu yang terbaik karena terwujudnya kesesuaian 
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antara input dengan output atau antara modal yang digunakan untuk 

operasional dengan hasil atau laba yang maksimum dan sesuai dengan 

harapan melalui usaha yang minimum. 

 

2.2.2 Efisiensi Penggunaan Modal 

Salah satu bentuk analisis terhadap kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan aktiva atau modalnya secara produktif untuk 

menghasilkan laba dengan melihat tingkat efisiensinya adalah melalui 

analisis terhadap rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas. Efisiensi 

penggunaan modal ini mengacu pada perbandingan antara laba usaha 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dengan total aktiva atau 

jumlah modal perusahaan tersebut dalam satu periode (Munawir, 

2001:33). Untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal 

tersebut perusahaan perlu menghitung tingkat pengembalian atas 

modal yang digunakan yaitu melalui tingkat pengembalian investasi 

atau Return On Investment (ROI). Return On Investment merupakan 

ratio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan.  
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2.3 PENDEKATAN SISTEM DU PONT 

2.3.1 Analisis ROI dalam Pendekatan Sistem Du Pont 

Sekitar tahun 1919 perusahaan Du Pont mulai menggunakan 

pendekatan tertentu terhadap analisa rasio untuk mengevaluasi 

efektivitas perusahaan. Satu variasi dari pendekatan Du Pont ini 

memiliki hubungan khusus dalam pemahaman pengembalian investasi 

perusahaan atau Return On Investment (ROI) melalui perkalian antara 

profit margin dengan Turnover of Operating Assets, sehingga 

diketahui kemampuan menghasilkan laba atas total aktiva (Horne & 

Machowicz, 1997:148).  

Menurut Weston (1993:129) melalui pendekatan sistem Du Pont 

efisiensi penggunaan modal diukur dalam tingkat ROI melalui 

penggabungan berbagai macam analisis. Analisis tersebut mencakup 

seluruh rasio aktivitas dan margin keuntungan untuk menunjukkan 

bagaimana rasio-rasio ini saling mempengaruhi untuk menentukan 

profitabilitas harta. Adapun rumus untuk menghitung ROI dalam 

pendekatan sistem Du Pont antara lain: 

ROI =  Profit Margin x Turnover of Operating Assets 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Investment 

antara lain: 

1.  Profit Margin 

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin 
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dapat diinterpertasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan yakni 

sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang 

ada di perusahaan. Semakin tinggi profit margin yang dicapai 

perusahaan menunjukkan semakin efisiensinya operasi perusahaan 

(Riyanto, 2001:37). 

Profit Margin dapat dinyatakan dalam formula sebagai 

berikut: 

 Profit Margin = %100x
SalesNet

IncomeOperatingNet  

Dengan jumlah operating expenses tertentu profit margin 

dapat diperbesar dengan memperbesar sales, atau dengan jumlah 

sales tertentu profit margin dapat diperbesar dengan menekan atau 

memperkecil operating expenses.  

Dengan demikian maka ada 2 alternatif dalam usaha untuk 

memperbesar profit margin, yaitu: 

a) Dengan menambah biaya usaha (operating expenses) sampai 

tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang 

sebesar-besarnya, atau dengan kata lain tembahan sales harus 

lebih besar daripada tambahan operating expenses. Perubahan 

besarnya sales dapat disebabkan karena perubahan harga 

penjualan per unit apabila volume sales dalam unit sudah 

tertentu (tetap) atau disebabkan karena bertambahnya luas 

penjualan dalam unit kalau tingkat harga penjualan per unit 

produk sudah ditentukan. 
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b) Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat 

tertentu diusahakan adanya pengurangan operating expenses 

yang sebesar-besarnya atau dengan kata lain mengurangi biaya 

usaha relatif lebih besar daripada berkurangnya pendapatan 

dari sales. Meskipun jumlah sales selama periode tertentu 

berkurang, tetapi oleh karena disertai dengan berkurangnya 

operating expenses yang lebih sebanding maka berakibat 

makin besarnya profit marginnya (Riyanto, 2001:37-39). 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal 

dalam profit margin adalah dengan membandingkan komponen 

pembentuk profit margin dengan pendapatan usaha. Adapun 

komponen profit margin tersebut antara lain: 

1) Harga Pokok Produksi, yaitu semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor 

produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan 

tersebut. 

2) Biaya Operasional, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan di luar 

kegiatan produksi. Biaya operasional ini dapat berupa biaya 

administrasi dan umum dan biaya pemasaran/penjualan. 
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2. Turnover of Operating Assets (Tingkat Perputaran Total Aktiva) 

Turnover of operating assets adalah kecepatan berputarnya 

operating assets dalam suatu periode tertentu. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan seluruh 

aktiva perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan, atau 

dapat dikatakan pengambilan beberapa rupiah penjualan bersih 

yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan 

dalam bentuk harta perusahaan. Semakin cepat perputaran aktiva 

tersebut menunjukkan semakin efektifnya perusahaan dalam 

menggunakan aktivanya secara produktif dan apabila perputaran 

aktiva tersebut lambat maka menunjukkan aktiva yang dimiliki 

terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk 

menjualnya (Sawir, 2001:17). 

Turnover of operating assets dapat diketahui dengan rumus: 

Turnover of operating assets = 
AssetsOperatingTotal

SalesNet  x 1 kali 

Dengan jumlah operating assets tertentu makin besarnya 

jumlah sales selama periode tertentu mengakibatkan makin 

tingginya turnovernya, demikian pula halnya luas sales tertentu 

dengan makin kecilnya operating assets akan mengakibatkan 

makin tingginya turnover. Dengan demikian maka ada 2 alternatif 

untuk mempertinggi operating assets turnover yaitu: 
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1. Dengan menambah modal usaha (operating assets) sampai 

tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang 

sebesar-besarnya 

2. Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan 

penurunan atau pengurangan operating assets sebesar-

besarnya (Riyanto, 2001:40-41). 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal 

dalam turnover of operating asset melalui pendekatan sistem Du 

Pont adalah dengan melihat tingkat efisiensi komponen 

pembentuk turnover of operating asset melalui tingkat perputaran 

masing-masing komponen aktiva dengan cara membandingkan 

pendapatan usaha dengan komponen aktiva tersebut. Adapun 

komponen pembentuk turnover of operating assets antara lain: 

1. Working Capital (Modal Kerja) 

Modal kerja dalam konsep kuantitatif merupakan 

sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang berupa 

kas, piutang-piutang, persediaan, persekot biaya yang akan 

mengalami perputaran sekali dalam jangka waktu yang pendek 

(Riyanto, 2001:57). Analisis working capital digunakan untuk 

mengetahui modal kerja secara keseluruhan dan menilai 

keefektifan modal kerja yang digunakan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan usaha melalui perputaran masing-

masing komponennya (Munawir, 2001:72).  
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Penilaian efisiensi penggunaan modal kerja dalam 

analisis working capital dapat diketahui melalui tingkat 

perputaran komponen modal kerja yang dinyatakan dalam 

rumus: 

Perputaran Kas = kalix
Kas

BersihPenjualan 1  

PerputaranPiutang Usaha = kalix
gUsahaPiu

BersihPenjualan 1
tan

 

Perputaran Persediaan = kalix
Persediaan

BersihPenjualan 1  

Perputaran Modal Kerja = kalix
KerjaModal

BersihPenjualan 1  

2. Aktiva Tetap  

Aktiva tetap merupakan kekayaan yang dimiliki 

perusahaan yang phisiknya nampak/konkrit (Munawir, 

2001:17). Analisis aktiva tetap digunakan untuk mengetahui 

jumlah aktiva tetap perusahaan setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan aktiva tetap dan menilai keefektifan penggunaan 

aktiva tetap melalui perputaran aktiva tetap. 

Adapun tingkat perputaran aktiva tetap dapat dihitung 

dalam rumus sebagai berikut: 

Tingkat Perputaran Aktiva Tetap = kalix
pAktivaTeta

ersihPenjualanB 1  
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3. Aktiva Lain-Lain 

Aktiva lain-lain merupakan kekayaan atau aktiva 

perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan 

dalam klasifikasi-klasifikasi aktiva sebelumnya (Munawir, 

2001: 18). Analisis aktiva lain-lain digunakan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan aktiva lain-lain 

yang diinvestasikan dalam perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan usaha yaitu dengan membagi pendapatan usaha 

dengan komponen aktiva lain-lain tersebut sehingga dapat 

diketahui seberapa besar peranan di dalam permodalan aktif 

perusahaan. 

4. Total Investment (Total Aktiva) 

Total investment atau total aktiva merupakan jumlah 

keseluruhan harta atau aktiva yang dimiliki perusahaan yang 

terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. 

Analisis total investment digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan produksi 

maupun kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan 

menggunakan seluruh aktiva dan memperlihatkan seberapa 

besar  jumlah aktiva mampu menghasilkan pendapatan usaha. 

Adapun total investment dapat dihitung dalam rumus: 

Total Investment = Aktiva Lancar + Aktiva Tetap + 

Aktiva Lain-Lain 
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2.3.2 Kelebihan dan Kelemahan Analisis ROI Dalam Pendekatan 

Sistem Du Pont 

Kelebihan-kelebihan analisa Return On Investment (ROI) dalam 

pendekatan sistem Du Pont menurut Munawir (2001: 91) antara lain: 

a. Manajemen yang menggunakan tehnik analisa ROI dapat 

mengukur efisiensi pengggunaan modal yang bekerja, efisiensi 

produksi dan efisiensi bagian penjualan 

b. Analisa ROI dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi 

penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain 

yang sejenis sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya 

berada di bawah, sama atau di atas rata-ratanya.  

c. Analisa ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu mengalokasikan 

semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.  

d. Analisa ROI dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

e. ROI dapat digunakan untuk keperluan kontrol, dan selain itu dapat 

digunakan untuk keperluan perencanaan. 

Di samping kelebihan-kelebihan tersebut terdapat kelemahan-

kelemahan dalam analisis Return On Investment  antara lain: 

a. Terdapat kesukaran dalam membandingkan rate of return suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis mengingat bahwa 



 26

kadang-kadang praktek akuntansi yang digunakan oleh masing-

masing perusahaan tersebut berbeda-beda. 

b. Adanya fluktuasi nilai dari uang (daya belinya) dimana suatu 

mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan 

inflasi nilainya berbeda dengan perlengkapan atau mesin yang 

dibeli pada waktu tidak terjadi inflasi, hal ini akan berpengaruh 

dalam penghitungan profit margin dan investment turnover. 

c. Dengan menggunakan analisis rate of return atau ROI saja tidak 

akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua 

perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang 

memuaskan. 

 

2.3.3 Komponen Analisis ROI dalam Pendekatan Sistem Du Pont  

Komponen-komponen yang terdapat dalam analisis pendekatan 

sistem Du Pont antara lain: 

a. Kas, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan dan dalamnya termasuk check yang diterima dari 

langganan dan simpanan perusahaan di bank 

b. Piutang, yaitu tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur atau 

langganan) sebagai akibat penjualan barang dagangan secara 

kredit 

c. Persediaan, yaitu barang-barang yang dimiliki perusahaan yang 

merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar dan secara 
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terus menerus mengalami perubahan baik dalam bentuk maupun 

jumlahnya 

d. Aktiva Lancar Lainnya, yaitu uang kas dan aktiva lainnya yang 

diharapkan untuk dicairkan menjadi uang tunai, dijual atau 

konsumer dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau 

dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal) 

e. Aktiva Tetap, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang 

fisiknya nampak (konkret) dan digunakan dalam operasi yang 

bersifat permanen 

f. Aktiva Lain, yaitu kekayaan perusahaan yang tidak termasuk 

dalam kelompok aktiva lancar maupun aktiva tetap 

g. Beban Operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang berhubungan dengan operasi perusahaan seperti biaya 

penjualan dan biaya administrasi dan umum 

h. Harga Pokok Penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan hingga suatu produk siap untuk dijual selain biaya 

penjualan dan biaya administrasi dan umum 

i. Penjualan, yaitu seluruh hasil penjualan barang dan jasa baik 

secara kredit maupun tunai perusahaan 

j. Net Operating Income, yaitu hasil atau jumlah dana yang 

diperoleh dari pengurangan penjualan dengan harga pokok 

penjualan dan biaya usaha yang berasal dari kegiatan utama 

perusahaan yagn mencerminkan kenaikan bersih terhadap modal 
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k. Turnover of Operating Assets, yaitu kecepatan dan kemampuan 

dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva perusahaan yang 

berputar dalam menghasilkan pendapatan  

l. Profit Margin, yaitu tingkat keuntungan perusahaan yang dihitung 

melalui perbandingan Net Operating Income dengan penjualan 

bersih 

m. Return On Investment, yaitu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

menghasilkan laba dengan sejumlah total aktiva. 

 

2.3.4 Bagan Analisis Sistem Du Pont 

Bagan Du Pont dirancang untuk menunjukkan hubungan  di 

antara pengembalian atas investasi, perputaran aktiva, margin laba 

(Weston, 1993:131).  

Adapun bagan analisis ROI dalam pendekatan sistem Du Pont 

dapat ditunjukkan dalam gambar 2 sebagai berikut: 
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Keterangan gambar: 

a. Sebelah kanan menunjukkan tingkat perputaran total aktiva 

perusahaan. Dalam bagian ini diperlihatkan berbagai macam 

komponen aktiva seperti aktiva lancar (kas dan bank, piutang 

Total Beban dan biaya 

Return On Investment 

Profit Margin Turnover of operating 
assets 

NOI Penjualan Total Aktiva Penjualan 

Penjualan 

Kas dan Bank 

Harga Pokok Penjualan 

Biaya Administrasi dan 
Umum 

Biaya Pemasaran 

Aktiva Lancar Aktiva Tetap Aktiva Lain 

Piutang Usaha 

Persediaan 

Aktiva Lancar Lain 

Dikurangi 

Dikali 

Dibagi Dibagi 

Gambar 1. Bagan Analisis ROI  Melalui Pendekatan Sistem Du Pont 
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usaha, persediaan dan aktiva lancar lain) yang digabungkan 

dengan aktiva tetap dan aktiva lain-lain untuk menghasilkan total 

investment. Jika penjualan dibagi dengan total aktiva akan 

diperoleh tingkat perputaran total aktiva.  

b. Sebelah kiri menunjukkan tingkat profit margin perusahaan. 

Dalam bagian ini diperlihatkan bagaimana penjualan dikurangkan 

dengan harga pokok penjualan dan biaya administrasi dan umum 

dan biaya pemasaran untuk menghasilkan net operating income 

dan bila dibandingkan dengan penjualan akan diperoleh profit 

margin. 

Apabila profit margin dan perputaran total aktiva tersebut 

dikalikan maka akan dihasilkan tingkat Return On Investment. 

 

2.4 PENILAIAN RATIO DAN RATA-RATA HITUNG 

Mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan adalah merupakan dasar untuk menginterpretasikan kondisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Ratio menggambarkan suatu 

hubungan atau perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lain serta dapat menjelaskan atau memberikan 

gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau 

posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut 

dibandingkan dengan standar. Adapun untuk menghitung ratio-ratio tersebut 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini: 
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1. Pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat 

diperbandingkan dalam industri 

2. Menghitung angka ratio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan dalam 

industri 

3. Menyusun ratio-ratio tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah 

dan menghapuskan ratio yang ekstrem 

4. Menghitung rata-rata hitungnya atau menentukan mediannya (Munawir, 

2001:64-67). 

Suatu nilai rata-rata (mean) dari sejumlah data sebenarnya merupakan 

suatu bilangan yang dapat menggantikan tiap-tiap data yang bersangkutan 

dan tidak mengubah hasil penjumlahan data tersebut. Dengan demikian bila 

terdapat sebanyak n data dengan nilai rata-rata x maka jumlah keseluruhan 

data tersebut akan sama dengan x dikalikan dengan banyaknya data (n). 

dalam bidang bisnis seringkali ditemui penghitungan nilai rata-rata bagi 

sesuatu variabel yang berhubungan dengan variabel-variabel yang lain 

(Wahyono, 1988:219). 

Rata-rata hitung untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah 

sampel dihitung dengan jalan membagi jumlah nilai data oleh banyaknya 

data. Rumus ntu nilai rata-rata (x) adalah: 

n
xxx

x n++
= + ...21   atau x = 

n
xi∑

 

dimana,  ix∑ = jumlah kesemua harga x yang ada dalam kumpula itu 

 n = banyaknya data (Sudjana, 1996:67). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi merupakan ilmu atau filosofi tentang proses dan aturan 

penelitian termasuk di dalamnya asumsi, nilai dan standar yang dipakai dalam 

proses penelitian secara teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data dan 

menganalisis data. 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi pada PT 

Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang yang beralamat di 

Jalan Asahan No 3 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

 

3.2 OBJEK PENELITIAN 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah tingkat 

efisiensi penggunaan modal yang dianalisis melalui pendekatan sistem Du 

Pont tahun 2001-2004. 

 

3.3 VARIABEL OPERASIONAL 

Variabel merupakan obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Adapun yang menjadi 

variabel operasional dalam penelitian ini adalah: 
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a. Return On Investment, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba 

dengan sejumlah total aktiva atau perkalian antara profit margin dengan 

turnover of operating assets 

b. Profit Margin, yaitu perbandingan antara net operating income dengan 

penjualan bersih untuk mengetahui efisiensi tingkat keuntungan 

perusahaan 

c. Harga Pokok Produksi dan Biaya Operasional, yaitu jumlah keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari harga pokok 

penjualan/produksi, biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum 

yang digunakan untuk membiayai operaional perusahaan. 

d.  Turnover of Operating Assets, yaitu perbandingan antara penjualan 

bersih dengan total aktiva untuk mengetahui tingkat perputaran total 

aktiva  

e. Modal Kerja, yaitu sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar 

yang berupa kas, piutang-piutang, persediaan, persekot biaya yang akan 

mengalami perputaran sekali dalam jangka waktu yang pendek 

f. Aktiva tetap, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya 

nampak (konkret) dan digunakan dalam operasi yang bersifat permanen 

g. Aktiva lain-lain, yaitu kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat 

atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi aktiva 

sebelumnya  
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h. Total Aktiva, yaitu keseluruhan harta atau aktiva yang dimiliki 

perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-

lain 

 

3.4 SUMBER DAN JENIS DATA 

1. Sumber Data 

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2002:55). Data 

primer dalam penelititan ini adalah Laporan Keuangan PT Dok dan 

Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang yang berupa Neraca dan 

Laporan Rugi Laba tahun 2001-2004. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti atau data yang diperoleh tidak 

langsung dari sumbernya (Marzuki, 2002:56). Data sekunder yang 

didapat penulis dalam penelitian ini adalah gambaran umum 

perusahaan, bidang usaha, truktur organisasi dan lain sebagainya.  

2. Jenis Data 

a) Data Kuantitatif, adalah data yang dapat dihitung atau diukur secara 

langsung berupa angka-angka, nilai-nilai dimensi dan lain-lain. Data 

kuantitatif yang diperoleh yakni Laporan Keuangan PT Dok dan 

Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang berupa Neraca dan 

Laporan Rugi Laba tahun 2001-2004. 
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b) Data Kualitatif, adalah data yang tidak dapat dihitung atau diukur 

secara langsung dengan angka atau dimensi lain dimana dalam 

penelitian ini adalah adalah gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi, tata kerja dan lain sebagainya. 

 

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). 

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

berupa Neraca dan Laporan Rugi Laba PT Dok dan Perkapalan Kodja 

Bahari Cabang Semarang yang terdiri dari tahun 2001-2004. 

b. Metode Wawancara/Interview, yaitu cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian (Marzuki, 2002:56). Dalam hal 

ini dilakukan wawancara langsung kepada kepala bidang maupun kepala 

bagian PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang. 

 

3.6 METODE ANALISIS DATA 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul 

untuk kemudian dapat memberikan interprestasi, dimana pengolahan data 

digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Dalam 
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penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki melalui penghitungan 

secara kuantitatif.  

Dalam analisis kuantitatif ini penulis menggunakan rumus-rumus 

dalam menganalisis tingkat efisiensi penggunaan modal melalui rasio 

Return On Investment yang dianalisis melalui pendekatan sistem Du Pont. 

Adapun rumus-rumus tersebut antara lain: 

1. Return On Investment (ROI) = Profit Margin x Turnover of Operating 

Assets, 

2. Profit Margin = %100x
SalesNet

IncomeOperatingNet , 

3. Turnover of operating assets = 
AssetsOperatingTotal

SalesNet  x 1 kali 

 

3.7 STANDAR EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL 

Dalam penelitian ini hasil analisis data atas tingkat efisiensi 

penggunaan modal dalam Return On Investment yang telah dianalisis 

melalui pendekatan sistem Du Pont kemudian dibandingkan dengan standar 

rentabilitas yang telah ditetapkan oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 

Cabang Semarang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).  

Setiap tahunnya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang menyusun RKAP sebagai standar kinerja keuangan termasuk 
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standar rentabilitas dan efisiensi masing-masing modal. Berdasarkan RKAP 

tersebut diketahui standar rentabilitas terdiri dari: 

1. Standar tingkat ROI sebesar 12% sampai dengan 14% 

2. Standar tingkat Profit margin sebesar 12% 

3. Standar tingkat TOA sebanyak 1 kali 

4. Standar efisiensi HPP terhadap pendapatan usaha maksimal 68% 

5. Standar efisiensi Biaya operasional terhadap pendapatan usaha 

maksimal 20% 

6. Standar tingkat perputaran modal kerja, aktiva tetap dan aktiva 

lain-lain sebanyak 2-3 kali. 

(Sumber: RKAP PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang) 

Standar tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencapai tingkat 

efisiensi penggunaan modal. Dalam membandingkan dengan standar 

efisiensi penggunaan modal tersebut perusahaan dapat membandingkannya 

dari hasil penghitungan tiap tahun maupun dari penghitungan rata-rata 

dalam rentang waktu yang dianalisis. Apabila perusahaan tiap tahunnya 

maupun dalam rentang waktu tertentu rata-ratanya dapat mencapai standar 

tersebut maka PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dapat dikatakan efisien 

dalam menggunakan modalnya begitu juga sebaliknya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang 

Perusahaan ini merupakan penjelmaan dari N.V. Semarangsche 

Stoombooten Prauwen Veer (SSPV) milik Pemerintah Belanda yang 

bergerak dalam bidang pembuatan dan reparasi kapal. Selanjutnya 

Pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan tersebut dan keluar 

Peraturan Pemerintah No. 112/1961 dan perusahaan itu berganti nama 

menjadi PN. Angkutan Air dan Dok Semarang (PADOS). 

Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Perhubungan Laut tanggal 3 Juli 1964, No. KAB 4/10/18 yang berisi 

Kegiatan pelayaran dan angkutan air diserahkan kepada PT. Djakarta 

Lloyd, yang kemudian disusul Peraturan Pemerintah No. PE/8/2/13 

tanggal 16 Juli 1965 dimana secara organisatoris ditetapkan menjadi 

Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan 

Semarang (IPPA), namun dalam pelaksanaanya banyak bergerak dalam 

bidang perkapalan saja. 

Pada tanggal 2 September 1977 diadakan perubahan lagi dengan 

kedudukan dimana perusahaan perseroan tersebut berganti nama 

menjadi PT. Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan (IPPA) 
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Gaya Baru. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan dipimpin oleh 

Direktur Utama dengan kantor-kantor cabang. Perusahaan ini didirikan 

untuk jangka waktu 75 tahun, dalam anggaran dasar yang disetujui dan 

telah disyahkan oleh yang berwenang serta tercantum dalam pasal 47 

dan 57 KUHD. 

PT. IPPA Gaya Baru mempunyai cabang di Semarang dan 

Cirebon. Mengingat alasan yang bersifat internal dan perkembangan 

perusahaan yang akan datang, maka melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 tahun 1992, perusahaan ini bergabung ke dalam PT. DOK 

DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI dengan memiliki satu kantor 

pusat dan sebelas kantor cabang di seluruh Indonesia termasuk salah 

satunya adalah cabang Semarang. Perusahaan ini mempunyai visi dan 

misi “We Can Be Better”, ini terbukti dengan diperolehnya ISO 9001 

dalam penerapan sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan oleh 

PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang. 

 

4.1.2 Bidang Usaha 

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang 

merupakan perusahaan perseroan yang bergerak dalam tiga bidang 

usaha, antara lain: 

1. Pembuatan bangunan kapal baru 

Perusahaan ini pada awal usahanya bergerak dalam bidang 

pembuatan kapal baru berdasarkan pesanan dari beberapa pihak. 
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Jenis kapal yang dibuat tersebut disesuaikan dengan pesanan, 

misalnya berupa kapal pesiar, kapal feri maupun kapal tongkang. 

Mengingat cukup beresikonya usaha ini, perusahaan kemudian 

fakum atau berhenti dalam pembuatan kapal baru sampai dengan 

akhir tahun 2004. Pada tahun 2005 perusahaan ini memulai kembali 

membuat dan membangun proyek kapal baru berupa kapal 

tongkang. 

2. Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal 

Kegiatan usaha yang sampai saat ini masih dan terus 

dijalankan dan menjadi kegiatan operasional perusahaan adalah 

pemeliharaan dan perbaikan kapal. Dalam usaha ini perusahaan 

menerima doking atau penambatan kapal yang masuk melalui 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari berbagai Owner Surveyor 

(OS) dengan mengecek dan memperbaiki kapalnya sebelum kapal 

tersebut melanjutkan perjalanan.  

3. Pekerjaan Jasa Non Kapal 

Dalam usaha ini perusahaan melakukan pengerjaan proyek 

namun bukan membuat maupun memperbaiki kapal namun 

melakukan pekerjaan jasa seperti pembuatan dermaga dan lain 

sebagainya. 
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4.1.3  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang terdapat dalam PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari Cabang Semarang adalah perusahaan ini dipimpin oleh 

seorang Kepala Cabang dengan dibantu oleh seorang Wakil Kepala 

Cabang dan memiliki enam Kepala Bagian yang membawahi beberapa 

Kepala Bidang. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat seperti dalam 

gambar 2 berikut ini: 
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Gambar 2. 
STRUKTUR ORGANISASI 

PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI 
CABANG SEMARANG  
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Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian tersebut 

antara lain: 

1. Kepala Cabang, bertugas: 

a. Memimpin, membina, merencanakan dan mengendalikan 

seluruh kegiatan operasional di cabang Semarang yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

b. Mengkoordinir dan memimpin penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) Cabang Semarang setiap 

tahunnya. 

2. Wakil Kepala Cabang, bertugas: 

Membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Cabang Semarng 

dalam memimpin, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan 

operasional di Cabang Semarang. 

3. Kabag Keuangan dan Akuntansi, bertugas: 

a. Membina, mengatur dan mengarahkan tugas-tugas staf 

keuangan dan akuntansi 

b. Menganalisa laporan keuangan apabila terjadi penyimpangan/ 

deviasi dari RKAP dan dibuat usulan penanganan tindak 

lanjutnya kepada Kacab. 

Dalam bagian ini Kabag Keuangan dan Akuntansi membawahi 

dua Kepala Bidang yaitu Kabid Keuangan dan Kabid Akuntansi. 
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4. Kabag Pemasaran dan Penjualan, bertugas: 

a. Membuat kalkulasi/perhitungan harga akhir penawaran untuk 

mendapatkan harga yang menguntungkan dan pembuatan 

kontrak-kontrak pekerjaan 

b. Mengkoordinir proses persiapan tender bekerjasama dengan 

unit kerja terkait serta melakukan tinjauan kontrak 

Dalam bagian ini Kabag Pemasaran dan Penjualan membawahi 

dua Kepala Bidang yaitu Kabid Pemasaran dan Perencanaan Biaya 

dan Kabid Perancangan 

5. Kabag Produksi, bertugas: 

a. Membuat rencana pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan 

secara menyeluruh untuk setiap proyek yang dilaksanakan 

oleh bengkel produksi. 

b. Mengatur tenaga kerja, material sesuai dengan kebutuhan 

penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SPK. 

Dalam bagian ini Kabag Produksi membawahi empat Kepala 

Bidang antara lain Kabid Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

(PPC), Kepala Proyek, Kabeng Konstruksi Outfitting dan Pipa dan 

Kabeng Mesin dan Listrik. 

6. Kabag Sarfas dan K3, bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan tenaga kerja, peralatan kerja sarana 

dan fasilitas sesuai waktu dan kebutuhan 
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b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk tugas 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan 

Hidup. 

Dalam bagian ini Kabag Produksi membawahi dua Kepala Bidang 

antara lain Kabid Pemeliharaan, K3 dan Lingkungan Hidup dan 

Kabid Sarana dan Fasilitas. 

7. Kabag SDM dan Umum, bertugas: 

a. Membuat rencana ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja 

secara periodik yang meliputi kuantitas, kualitas dan 

kompetensi sesuai dengan perkembangan cabang Semarang. 

b. Menyusun program pengembangan SDM melalui pendidikan 

dan pelatihan baik secara in house training maupun ex house 

training dalam rangka perencanaan karir dan kaderisasi. 

Dalam bagian ini Kabag SDM dan Umum membawahi dua Kepala 

Bidang antara lain Kabid SDM dan Hukum dan Kabid Pengadaan 

dan Umum. 

8. Kabag QA/QC, bertugas: 

a. Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Kualitas & Safety dalam 

membuat rencana mutu dan program kegiatan inspeksi dan 

pengujian berikut kesesuaian personilnya serta memantau 

pelaksanaannya. 
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b. Melakukan pengendalian mutu material dan produk, baik yang 

akan digunakan maupun yang sedang dilaksanakan seta yang 

sudah diproduksi. 

Dalam bagian ini Kabag QA/QC membawahi dua Kepala Bidang 

antara lain Kabid Quality Assurance dan Kabid Quality Control. 

9. Kabid Keamanan, bertugas: 

a. Melaksanakan system pengamanan dan keamanan di 

lingkungan cabang Semarang sesuai dengan system dan 

prosedur serta ketentuan yang berlaku. 

b. Melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya orang, 

kendaraan dan barang dari dan keluar perusahaan. 

 

4.1.4 Permodalan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang 

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang 

merupakan salah satu anak cabang dari PT Dok dan Perkapalan Kodja 

Bahari yang berkantor pusat di Jakarta. Karena perusahaan ini sebagai 

perusahaan cabang maka sistem permodalan perusahaan ini sebagian 

diatur oleh kantor pusat. Adapun permodalan PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari Cabang Semarang antara lain: 

1. Perusahaan ini mempunyai modal aktif berupa aktiva lancar, 

aktiva tetap dan aktiva lain-lain 
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2. Modal pasif perusahaan ini berupa utang lancar, utang jangka 

panjang dan modal dari kantor pusat berbentuk Rekening Koran 

Kantor Pusat serta saldo Laba atau Rugi tahun berjalan. 

 

4.1.5 Return On Investment dalam Pendekatan Sistem Du Pont 

ROI digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasional perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan (Munawir, 2001:89). Melalui pendekatan sistem Du Pont 

besarnya ROI dapat dihitung dengan mengalikan profit margin dengan 

turnover of operating assets. 

Adapun Return On Investment PT Dok dan Perkapalan Kodja 

Bahari Cabang Semarang tahun 2001-2004 serta perubahannya yang 

menunjukkan peningkatan maupun penurunannya dapat dilihat dalam 

tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1  Return On Investment PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari  
Cabang Semarang tahun 2001-2004 

Tahun Profit Margin 

(%) 

TOA 

(kali) 

ROI 

(%) 

Naik/Turun 

(%) 

2001 -20,19 0,74 -14,94  

2002 -7,04 0,96 -6,76 Naik 54,75 

2003 -10,74 0,97 -10,42 Turun 54,14 

2004 8,33 1,34 11,16 Naik 207,10 

Rata-rata Return On Investment –5,24% 

Standar Return On Investment Perusahaan 12%-14% 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan 

modal melalui Return On Investment dalam pendekatan sistem Du 

Pont tahun 2001-2004 adalah sebagai berikut: 

a) Tahun 2001, ROI perusahaan sebesar –14,94%, hal ini berarti 

setiap Rp 100 modal usaha yang dioperasikannya dapat 

menghasilkan laba usaha minus atau kerugian sebesar Rp –14,94. 

Apabila dibandingkan dengan standar efisiensi ROI sebesar 12%-

14% akan menunjukkan perusahaan tidak efisien dalam 

menggunakan modalnya. Ketidakefisienan tersebut dikarenakan 

profit margin perusahaan yang sangat rendah dan turnover of 

operating assets yang lambat. Perusahaan mengalami kerugian 

yang cukup material pada tahun ini karena tingginya HPP dan 

biaya operasional melebihi pendapatan usaha sedangkan aktiva 

yang dimiliki perusahaan juga cukup besar. 

b) Tahun 2002, ROI perusahaan sebesar –6,76%, hal ini berarti setiap 

Rp 100 modal usaha yang dioperasikannya dapat menghasilkan 

laba usaha minus atau kerugian sebesar Rp –6,76. Apabila 

dibandingkan dengan standar efisiensi ROI sebesar 12%-14% 

akan menunjukkan perusahaan tidak efisien dalam menggunakan 

modalnya meskipun ROI telah mengalami peningkatan. Hal ini 

dikarenakan profit margin perusahaan yang masih rendah atau 

perusahaan masih mengalami kerugian dan turnover of operating 

assets yang kecil.  
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c) Tahun 2003, ROI perusahaan sebesar –10,42%, hal ini berarti 

setiap Rp 100 modal usaha yang dioperasikannya dapat 

menghasilkan laba usaha minus atau kerugian sebesar Rp –10,42. 

Apabila dibandingkan dengan standar efisiensi ROI sebesar 12%-

14% maka akan menunjukkan perusahaan tidak efisien dalam 

menggunakan modalnya. Hal ini dikarenakan pendapatan usaha 

perusahaan turun sedangkan Harga Pokok Produksi dan biaya 

operasionalnya tetap tinggi, sehingga profit marginnya kembali 

rendah dan turnover of operating assetsnya belum cukup efektif. 

d) Tahun 2004, ROI perusahaan sebesar 11,16%, hal ini berarti setiap 

Rp 100 modal usaha yang dioperasikannya dapat menghasilkan 

laba usaha sebesar Rp 11,16. Apabila dibandingkan dengan 

standar ROI perusahaan sebesar 12%-14% akan menunjukkan 

perusahaan belum dapat menggunakan modalnya dengan efisien 

meskipun tidak terjadi kerugian. Ketidakefisienan tersebut 

dikarenakan pada tahun tersebut profit marginnya masih di bawah 

standar karena perusahaan menghasilkan laba namun masih 

tergolong kecil sedangkan turnover of operating assetsnya telah 

mencapai standar atau  aktiva perusahaan telah mampu berputar 

secara efektif. 

Adapun untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor 

yang menyebabkan rendahnya tingkat Return On Investment 

perusahaan, melalui pendekatan sistem Du Pont dapat diketahui 
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melalui analisis profit margin dan turnover of operating assets dan 

efisiensi masing-masing komponen pembentuknya. 

1)  Profit Margin 

Analisis Profit Margin digunakan  untuk mengetahui tingkat 

efisiensi perusahaan dengan melihat sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba operasi pada tingkat penjualan tertentu. 

Semakin tinggi profit margin yang dicapai perusahaan menunjukkan 

semakin efisiensinya operasi perusahaan. 

Untuk mengetahui besarnya profit margin perusahaan adalah 

dengan membandingkan laba bersih usaha (net operating income) 

dengan pendapatan bersih usaha (net sales), sedangkan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi profit margin adalah dengan menghitung 

tingkat efisiensi masing-masing komponen yang terdapat dalam profit 

margin tersebut yang dibandingkan dengan pendapatan usaha.  

Adapun profit margin PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 

Cabang Semarang tahun 2001-2004 dapat dilihat dalam tabel 2 berikut 

ini: 
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Tabel 2 Profit Margin PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang  
tahun 2001-2004 

Keterangan Tahun 2001 % Tahun 2002 % Tahun 2003 % Tahun 2004 % 

  (Rp)   (Rp)   (Rp)   (Rp)   
Pendapatan: 
Pend Dok & 
Reparasi 6841677425,00 100 8002538865,00 100 7505389425,00  14086973688,00 100
Pend Jasa 
Nonkapal - - - - 25000000,00 - - -
Total 
Pendapatan 6841677425,00 100 8002538865,00 100 7530389425,00 100 14086973688,00 100
Harga Pokok 
Produksi: 
By Material 1512780101,48 22,11 1525967082,41 19,07 1625387604,76 21,58 3944605637,49 28,00
By Upah Langs 1344794078,13 19,66 1554847845,57 19,43 1733504694,57 23,02 1158526067,01 8,22
By 
Subkontraktor 1081555063,00 15,81 1061075595,50 13,26 807855331,70 10,73 1919086223,60 13,62
By Langs Lain 921794524,34 13,47 769602278,95 9,62 586456217,67 7,79 701467345,00 4,98
By Overhead 770114896,17 11,25 986585258,52 12,33 1005847831,98 13,36 1320054206,87 9,37
Total Harga 
Pokok 
Produksi 5631038663,12 82,30 5898078060,95 73,70 5759051680,68 76,48 9043739479,97 64,20
Laba/Rugi 
Kotor 1210638761,88 17,70 2104460804,05 26,30 1771337744,32 23,52 5043234208,03 35,80
Biaya 
Operasional: 
By Adm & 
Umum 2479705294,02 36,24 2616167615,29 32,69 2493937245,19 33,2 3683794198,43 26,15
By Pemasaran 112452768,02 1,64 51952291,00 0,65 86046606,00 1,14 186995085,00 1,33
Total By 
Operasional 2592158062,02 37,89 266819906,29 33,34 2579983851,19 34,26 3870789283,43 27,47
Laba/Rugi 
Bersih Usaha (1381519300,14) (20,19) (563659102,24) (7,04) (808646106,87) (10,74) 1172444924,60 8,33
Profit Margin -20,19% -7,04% -10,74%  8,33%
Naik/Turun Naik 65,13% Turun 52,56%  Naik 177,56%

Rata-rata Profit Margin –7,41% 
Standar Profit Margin Perusahaan 12% 
Sumber: Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas melaui pendekatan sistem Du Pont diketahui 

profit margin PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang 

tahun 2001-2004 adalah sebagai berikut: 

a) Tahun 2001, profit margin sebesar –20,19%, hal ini berarti setiap 

Rp 100 pendapatan usaha dapat menghasilkan laba usaha minus 

atau kerugian sebesar Rp –20,19. Apabila dibandingkan dengan 
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standar profit margin (12%) akan terlihat profit margin perusahaan 

tidak efisien. Ketidakefisienan tersebut dapat dilihat dari tingginya 

harga pokok produksi sebesar 82,30% yang berada di atas standar 

efisiensi Harga Pokok Produksi (68%) khususnya pada biaya 

material, biaya upah langsung dan biaya subkontraktor serta 

tingginya biaya opersional perusahaan sebesar 37,89% yang juga 

berada di atas standar efisiensi biaya operasional (20%) khususnya 

biaya administrasi dan umum. Hal ini dikarenakan perusahaan 

menggunakan material dalam jumlah besar dan tenaga kerja 

langsung serta subkontraktor dalam jumlah banyak sehingga biaya 

produksinya tinggi sedangkan pendapatan usahanya kecil.  

b) Tahun 2002, profit margin sebesar –7,04%, hal ini berarti setiap 

Rp 100 pendapatan usaha dapat menghasilkan laba usaha minus 

atau kerugian sebesar Rp –7,04. Apabila dibandingkan dengan 

standar profit margin (12%) akan terlihat profit margin perusahaan 

tidak efisien. Ketidakefisienan tersebut dapat dilihat dari tingginya 

harga pokok produksi yakni sebesar 73,70% atau berada di atas 

standar efisiensi Harga Pokok Produksi (68%) yang juga masih 

dikarenakan tingginya biaya material, biaya upah langsung dan 

biaya subkontraktor selain itu biaya opersional perusahaan juga 

tinggi  sebesar 33,34% yang berada di atas standar efisiensi biaya 

operasional (20%) terutama biaya administrasi dan umum. Pada 

tahun ini pendapatan usaha mengalami peningkatan sedangkan 
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Harga Pokok Produksi dan biaya operasional mengalami 

penurunan namun perusahaan masih juga mengalami kerugian 

karena Harga Pokok Produksi dan biaya operasionalnya masih 

tinggi melebihi pendapatan usaha.  

c) Tahun 2003, profit margin sebesar –10,74%, hal ini berarti setiap 

Rp 100 pendapatan usaha dapat menghasilkan laba usaha minus 

atau kerugian sebesar Rp –10,74. Apabila dibandingkan dengan 

standar profit margin (12%) akan terlihat profit margin perusahaan 

tidak efisien. Ketidakefisienan tersebut dapat dilihat dari tingginya 

harga pokok produksi sebesar 76,48% yang berada di atas standar 

efisiensi Harga Pokok Produksi (68%) yang dikarenakan tingginya 

biaya material, biaya upah langsung dan biaya overhead serta 

tingginya biaya operasional perusahaan sebesar 34,26% yang juga 

berada di atas standar efisiensi biaya operasional (20%) terutama 

karena tingginya biaya administrasi dan umum. Pada tahun ini 

perusahaan mengalami penurunan pada pendapatan usaha 

sedangkan Harga Pokok Produksi dan biaya operasional naik 

sehingga kerugian bertambah. Selain itu perusahaan juga terlalu 

besar dalam menggunakan material dan overhead serta sering 

mengadakan lembur sehingga upah langsung tinggi. 

d)  Tahun 2004, profit margin sebesar 8,33%, hal ini berarti setiap Rp 

100 pendapatan usaha dapat menghasilkan laba usaha sebesar Rp 

8,33. Apabila dibandingkan dengan standar profit margin (12%) 
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akan terlihat profit margin perusahaan kurang efisien. 

Kekurangefisienan tersebut dapat dilihat dari tingginya biaya 

opersional perusahaan sebesar 27,47% yang berada di atas standar 

efisiensi biaya operasioanal (20%) terutama pada biaya 

administrasi dan umum. Pada tahun ini perusahaan tidak 

mengalami kerugian karena pendapatan usaha perusahaan 

mengalami peningkatan dan Harga Pokok Produksinya sebesar 

64,20% atau berada di bawah standar efisiensi Harga Pokok 

Produksi (68%). Pada komponen HPP yang masih terlihat tinggi 

adalah pada biaya material, biaya subkontraktor dan biaya 

overhead. Hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan material 

dan tenaga subkontraktor serta overhead yang cukup besar 

sehingga biaya produksinya juga besar. 

2)  Turnover of Operating Assets 

Analisis Turnover of Operating Assets digunakan untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan yang dilihat dari tingkat perputarannya. 

Apabila perputaran aktiva tersebut lambat maka aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan 

perusahaan untuk menjualnya begitu juga sebaliknya. 

Untuk mengetahui besarnya turnover of opreating assets adalah 

dengan membandingkan pendapatan bersih usaha (net sales) dengan 

total aktiva. Sedangkan untuk mengetahui efektifitas perputaran 
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masing-masing komponen TOA adalah dengan membagi pendapatan 

bersih dengan masing-masing komponen aktiva.  

Adapun turnover of operating assets PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2001-2004 dan efektivitas 

masing-masing komponen aktiva dapat dilihat di tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3  Turnover of Operating Assets PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari  
 Cabang Semarang tahun 2001-2004  

 
Keterangan Tahun 2001 X Tahun 2002 X Tahun 2003 X Tahun 2004 X 

  (Rp)   (Rp)   (Rp)   (Rp)   
Pendapatan 
Usaha 6841677425,00 8002538865,00 7530389425,00  14086973688,00
Aktiva Lancar: 
Kas  2919764,00 2343,23 8934708,90 895,67 67504722,84 111,55 36950654,59 381,24
Bank 35901793,00 190,57 34486948,00 232,05 4021488 1872,54 47386367,11 297,28
Piutang Usaha 1019127850,00 6,71 250785450,00 31,91 767793110,00 9,81 678410000,00 20,76
Piutang 
Afiliasi 10827000,00 631,91 10827000,00 739,13 10827000,00 695,52 10827000,00 1301,10
Piutang Ragu-
ragu 91100037,00 75,10 55370000,00 144,53 234652675,00 32,09 234099175,00 60,18
Penyisihan 
piut. Ragu-ragu (94950511,70) (72,06) (63070949,40) (126,88) (62682675,00) (120,14) (62682500,00) (224,74)
Piutang 
Pegawai 2121352,00 3225,15 6964533,45 1149,04 3173754,45 2372,71 1679754,45 8386,33
Piutang Lain-
lain 3412200,00 2005,06 26871800,00 297,80 1871800,00 4023,07 1871800,00 7525,90
Persed. 
Material 181637579,54 37,67 184606799,63 43,35 274266297,68 27,46 208029514,62 67,72
Penyisihan 
barang inkoran (3632751,59) (1883,33) (3692136,00) (2167,46) (5485325,00) (1372,82) (4150000,00) (3394,45)
Pekerjaan dlm 
pelaksanaan 216547600,00 31,59 777952500,00 10,29 368447000,00 20,44 2979013000,00 4,73
Uang muka 
biaya - - - - 10000000,00 753,04 19000000,00 741,42
Uang muka 
pajak 46318120,00 147,71 - - - - 91276482,00 154,33
Bank 
garansi/storjan 5000000,00 1368,34 5000000,00 1600,51 - - -
Jml Modal 
Kerja 1516330032,25 4,51 1295036054,58 6,18 1674390022,97 4,50 4241711247,77 3,32
Aktiva Tetap: 
Tanah 660625000,00 10,36 660625000,00 12,11 660625000,00 11,40 660625000,00 21,32
Bangunan 1064390943,44 6,43 1070487043,44 7,48 1070487043,44 7,03 1070487043,44 13,16
Dok/Dermaga 4351339081,57 1,57 4357110081,57 1,84 4357110081,57 1,73 4677593208,10 3,01
Mesin/Peralata
n/Instalasi 1168613044,15 5,85 1206405672,22 6,63 1258166431,59 5,99 1273777989,77 11,06
Kendaraan 239162403,12 28,61 264000403,12 30,31 264000403,12 28,52 278888403,12 50,52
Inventaris 319675836,15 21,40 335576166,15 23,85 342370166,15 21,99 353881166,15 39,81
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Jumlah 7803806308,43 7894204366,50 7952759125,87  8315252810,58
Akum Penyst (1237128533,29) (1704061838,61) (2142762590,87)  (2580244450,00)
Aktiva tetap 
netto 6566677775,14 1,04 6190142527,89 1,29 5809996538,00 1,30 5735008360,58 2,46
Aktiva Lain2: 
Aktiva dlm 
konstruksi - - - - 246549129,41 30,54 525381077,81 55,82
Biaya yg 
ditangguhkan 80958611,00 84,51 80958611,00 98,85 80958611,00 93,01 80958611,00 174,00
Dana PSL yg 
ditangguhkan 1146816257,00 5,97 834048185,00 9,59 - - - -
Sewa tanah yg 
ditangguhkan 56347530,00 121,42 14086882,00 568,08 - - - -
Amortisasi 
biaya (95045493,25) (71,98) (95045493,25) (84,20) (80958611,25) (93,01) (80958611,25) (174,00)
Total Aktiva 
Lain-lain 1189076904,75 5,75 834048184,75 8,44 246549129,16 30,54 525381077,56 55,82
Total Aktiva 9272084712,14 0,74 8319227367,22 0,96 7730935687,13 0,97 10502100685,91 1,34
TOA 0,74 kali 0,96 kali 0,97 kali  1,34 kali
Naik/Turun  Naik 29,73% Naik 1,04%  Naik 38,14%

Rata-rata TOA 1,00 kali  
Standar Turnover of Operating Assets Perusahaan 1 kali 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas melalui pendekatan sistem Du Pont dapat 

diketahui turnover of operating assets PT Dok dan Perkapalan Kodja 

Bahari Cabang Semarang tahun 2001-2004 adalah sebagai berikut: 

a. Tahun 2001, turnover of operating assets perusahaan mempunyai 

arti setiap Rp 1 aktiva mampu menghasilkan pendapatan usaha 

sebesar Rp 0,74 atau dengan kata lain dalam satu tahun dana yang 

ditanamkan dalam keseluruhan aktiva dapat berputar sebanyak 

0,74 kali. Hal ini menunjukkan perusahaan kurang efektif dalam 

menggunakan modal aktifnya untuk menghasilkan pendapatan 

usaha bila dibandingkan dengan standar efiktivitas TOA (1 kali). 

Kekurangefektifan ini dapat dilihat dari perputaran komponen 

modal kerja, aktiva tetap dan akitiva lain-lain. Pada perputaran 

modal kerja, diketahui jumlah piutang usaha cukup besar sehingga 
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perputarannya paling kecil (6,71X) bila dibandingkan dengan 

komponen modal kerja yang lain karena banyaknya piutang yang 

macet atau tidak dapat ditagih. Pada perputaran aktiva tetap 

diketahui jumlah dok/dermaga juga paling besar dibanding aktiva 

tetap yang lainnya sehingga efektivitas perputarannya kecil 

(1,57X). Selain itu pada komponen aktiva lain-lain dana PSL yang 

ditangguhkan juga cukup tinggi sehingga kurang optimal dalam 

menghasilkan pendapatan usaha. Apabila dilihat dari jumlah kas, 

piutang pegawai, piutang lain-lain, kendaraaan dan sewa tanah 

yang ditangguhkan yang kecil maka akan diketahui 

kemampuannya menghasilkan pendapatan usaha cukup besar. 

b. Tahun 2002, turnover of operating assets perusahaan mempunyai 

arti setiap Rp 1 aktiva mampu menghasilkan pendapatan usaha 

sebesar Rp 0,96 atau dengan kata lain dalam satu tahun dana yang 

ditanamkan dalam keseluruhan aktiva dapat berputar sebanyak 

0,96 kali. Hal ini menunjukkan perusahaan kurang efektif dalam 

menggunakan modal aktifnya untuk menghasilkan pendapatan 

usaha bila dibandingkan dengan standar efiktivitas TOA (1 kali). 

Kondisi perusahaan ini dikarenakan masih rendahnya tingkat 

perputaran aktiva tetap khususnya dok/dermaga karena tingginya 

nilai aktiva tersebut. Pada komponen modal kerja dapat dilihat 

rekening pekerjaan dalam pelaksanaan cukup tinggi sehingga 

kemampuannya menghasilkan pendapatan usaha kecil, sedangkan 
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pada aktiva lain-lain dana PSL yang ditagguhkan masih tinggi 

sehingga efektivitasnya masih kecil. Pada komponen kas, bank 

garansi/storjan, penyisihan barang inkoran, kendaraan dan sewa 

tanah yang ditangguhkan masih cukup kecil sama seperti tahun 

sebelumnya sehingga kemampuannya menghasilkan pendapatan 

usaha kecil.  

c. Tahun 2003, turnover of operating assets perusahaan mempunyai 

arti setiap Rp 1 aktiva mampu menghasilkan pendapatan usaha 

sebesar Rp 0,97 atau dana yang ditanamkan dalam keseluruhan 

aktiva dapat berputar sebanyak 0,97 kali. Hal ini menunjukkan 

perusahaan masih kurang efektif dalam menggunakan modal 

aktifnya untuk menghasilkan pendapatan usaha bila dibandingkan 

dengan standar efektivitas  perputaran total aktiva (1 kali). Kondisi 

ini dikarenakan piutang usaha perusahaan kembali tinggi begitu 

juga dengan kendaraan perusahaan yang masih bernilai tinggi 

karena tidak dikelola secara produktif dan aktiva dalam konstruksi 

yang muncul pada tahun ini dengan nilai yang paling besar 

dibanding dengan aktiva lainnya dimana hal tersebut 

menyebabkan tingkat perputarannya rendah. Komponen yang 

mempunyai pengaruh tinggi dalam menghasilkan pendapatan 

usaha adalah bank, piutang pegawai, piutang lain-lain dan 

kendaraan karena nilainya yang cukup kecil. 
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d. Tahun 2004, turnover of operating assets perusahaan mempunyai 

arti setiap Rp 1 aktiva mampu menghasilkan pendapatan usaha 

sebesar Rp 1,34 atau dalam satu tahun dana yang tertanam dalam 

keseluruhan aktiva dapat berputar sebanyak 1,34 kali. Apabila 

dibandingkan dengan standar efektivitas perputaran total aktiva (1 

kali) akan menunjukkan perusahaan telah efektif dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan pendapatan usaha. 

Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan usaha perusahaan tinggi 

meskipun aktiva perusahaan besar. Bila dilihat dari perputaran 

masing komponen aktiva dapat diketahui akitva tetap dan aktiva 

lain-lain berputar dengan cepat dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Namun perlu adanya perhatian pada pekerjaan dalam 

pelaksanaan dan  dok/dermaga  yang masih kurang efektif dalam 

menghasilkan pendapatan usaha.  

 

4.2 PEMBAHASAN 

Efisiensi penggunaan modal pada suatu perusahaan dapat diketahui 

dari pengukuran tingkat profitabilitasnya melalui tingkat Return On 

Investment. Dalam penelitian pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 

Cabang Semarang efisiensi penggunaan modal dihitung menggunakan 

pendekatan sistem Du Pont sebagai cara untuk melihat lebih jauh mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi tinggi rendahnya ROI.  
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Dalam empat tahun terakhir (2001-2004) tingkat efisiensi penggunaan 

modal PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang yang dihitung 

melalui tingkat ROI dalam pendekatan sistem Du Pont menunjukkan nilai 

rata-rata sebesar –5,24%. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak efisien 

dalam menggunakan modalnya terlebih bila dibandingkan dengan standar 

efisiensi ROI (12%-14%). Kondisi ini disebabkan selama tiga tahun 

perusahaan mengalami kerugian yang cukup material sehingga profit 

marginnya rendah meskipun secara rata-rata tingkat perputaran total 

aktivanya telah mencapai standar efisiensi. Jumlah aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam empat tahun tersebut cenderung mengalami penurunan 

sehingga efektifitasnya dalam menghasilkan pendapatan usaha cenderung 

naik. 

 Pendapatan usaha perusahaan cenderung mengalami peningkatan 

kecuali tahun 2003, namun peningkatan pendapatan usaha tersebut juga 

diikuti oleh tingginya harga pokok produksi dan biaya operasional. Dalam 

empat tahun tersebut perusahaan mengerjakan proyek yang membutuhkan 

biaya produksi yang cukup besar namun pendapatan yang diterima justru 

kecil. Selama tahun 2001-2003 perusahaan jarang atau sedikit sekali 

menerima proyek pemeliharaan dan perbaikan kapal terutama proyek-proyek 

yang besar. Perusahan seringkali mengerjakan proyek-proyek kapal kecil 

namun berresiko keuangan yang tinggi. Kerugian yang terjadi dalam tiga 

tahun tersebut dikarenakan perusahaan kurang berhasil dalam mengelola dan 

menentukan harga kontrak atau tender pengerjaan proyek-proyek tersebut. 
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Bagian Pemasaran dan Penjualan perusahaan khususnya bidang perencanaan 

biaya kurang tepat dalam memperhitungkan biaya-biaya yang nantinya harus 

dikeluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut sehingga hasilnya defisit 

dimana biaya produksi ternyata lebih tinggi dari harga kesepakatan atau harga 

kontrak untuk pendapatan usaha. Sedangkan pada tahun 2004 perusahaan 

banyak mendapat proyek besar untuk mengerjakan pemeliharaan dan 

perbaikan kapal khususnya kapal tongkang baik dari dalam maupun dari luar 

negeri. Bagian perencanaan biaya juga telah berhasil atau tepat dalam 

menetapkan anggaran biaya produksi dan biaya-biaya yang lainnya sehingga 

bagian pemasaran dan penjualan mampu menghitung harga kontrak dengan 

para pemilik kapal tersebut. Meskipun biaya produksinya terhitung tinggi 

namun perusahaan masih dapat mencapai laba karena pendapatan usaha 

perusahaan juga tinggi.  

Pendekatan sistem Du Pont yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi penggunaan modal pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari telah 

dapat menunjukkan penyebab ketidakefisienan perusahaan dalam 

menggunakan modalnya. Apabila ditinjau dari segi profit margin, penyebab 

ketidakefisienan penggunaan modal pada PT Dok dan Perkapalan Kodja 

Bahari Cabang Semarang adalah karena perusahaan terlalu banyak 

menggunakan material, tenaga kerja baik langsung maupun subkontraktor 

dan biaya produksi yang lainnya sehingga biaya produksinya tinggi begitu 

juga dengan biaya operasionalnya khususnya biaya administrasi dan umum.. 

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat efektivitas komponen aktiva atas 
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kemampuannya menghasilkan pendapatan usaha,  perusahaan masih kurang 

efektif pada komponen aktiva tetap. Hal ini dikarenakan aktiva tetap 

perusahaan tidak digunakan secara produktif. Dengan analisis ROI dalam 

pendekatan sistem Du Pont perusahaan dapat mencegah dan mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya ketidakefisienan penggunaan modal di masa 

mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat efisiensi 

penggunaan modal melalui pendekatan sistem Du Pont pada PT Dok dan 

Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang, maka dalam penulisan Tugas 

Akhir ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi penggunaan modal 

pada perusahaan ini yang dihitung melalui analisis Return On Investment 

diketahui rata-ratanya sebesar –5,24%. Hal ini berarti setiap Rp 100 modal 

usaha yang dioperasikan oleh perusahaan mampu menghasilkan laba usaha 

minus atau kerugian rata-rata sebesar Rp –5,24. Kondisi ini menunjukkan 

perusahaan yang efisien dalam menggunakan modal usahanya.  

 

5.2 SARAN 

Dengan melihat berbagai permasalah yang ada dalam PT Dok dan 

Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang mengenai tingkat efisiensi 

penggunaan modal, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mencoba 

memberikan saran atau solusi pemecahan sebagai berikut: 

1. Perusahaan perlu meningkatkan pendapatan usahanya agar dapat diperoleh 

laba usaha yang tinggi setiap tahunnya.  

2. Perusahaan hendaknya memperhatikan masalah penggunaan biaya 

produksi dengan cara menekan harga pokok produksi dan biaya 
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operasional agar tidak terlalu tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya 

kerugian karena melebihi pendapatan usaha.  

3. Perusahaan juga perlu mempertahankan dan meningkatkan perputaran 

total aktivanya dengan memperhatikan jumlah masing-masing komponen 

aktiva agar dapat berputar dengan cepat sehingga pengunaannya untuk 

menghasilkan pendapatan usaha dapat lebih efektif. 



 65

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta 
 
Handayaningrat, Soewarno. 1983. Pengantar Study Ilmu Administrasi dan 

Manajemen. Jakarta: Gunung Agung 
 
Horne, J.C.V dan J.M Machowicz. 1997. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan 

Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat 
 
Keown, Arthur J dkk. 1997. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku 1. Jakarta: 

Salemba Empat 
 
Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE-UII 
 
M.S Sukamdijo. 1996. Ekonomi Koperasi. Semarang: FE UNDIP 
 
Munawir, S. 2001. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty 
 
Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4. 

Yogyakarta: BPFE 
 
Sawir, Agnes. 2001. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. 

Jakarta: Gramedia Putaka Utama 
 
Sudarsono dan Edilius. 1994. Manajemen Koperasi Indonesia. Jakarta: Rineka 

Cipta 
 
Sudjana. 1996. Metode Statistika. Bandung: Penerbit Tarsito 
 
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
 
Wahyono, Hari. 1988. Pengantar Matematika Bisnis. Jakrta: Depdikbud Dirjen 

Dikti 
 
Weston, J Fred dan Eugene F Brigham. 1993. Manajemen Keuangan. Jakarta: 

Erlangga 
 
 



 66

Lampiran 1 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ? 

2. Apa sajakah bidang usaha yang dijalankan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 

Cabang Semarang ? 

3. Bagaimana struktur organisasi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang ? 

4. Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawannya ? 

5. Bagaimana permodalan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang? 

CHECK LIST 

 

6. Berapa besar Return On Investment PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 

Cabang Semarang tahun 2001-2004? 

 2001 2002 2003 2004 

Return On Investment (ROI) : 

Profit Margin (a) 

Turnover of Operating Assets (b) 

    

 

 

Return On Investment (c)= a x b     
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7. Berapa besar Profit Margin pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 

Semarang tahun 2001-2004 ? 

 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %

Pendapatan Usaha: 

Pendapatan Bangunan Kapal Baru 

Pendapatan Dok dan Reparasi 

Pendapatan Jasa Non Kapal 

        

Total Pendapatan Usaha         

Harga Pokok Produksi: 

HPP – Bangunan Kapal Baru 

HPP – Dok dan Reparasi 

- HPP-Biaya Material 

- HPP-Upah Langsung 

- HPP-Biaya Subkontraktor 

- HPP-Biaya Lain-Lain 

- HPP-Biaya Overhead 

HPP – Jasa Non Kapal 

        

Total Harga Pokok Produksi         

Laba Kotor         

Biaya Usaha: 

Biaya Adm dan Umum 

Biaya Pemasaran 

        

Jumlah Biaya Usaha         

Laba Bersih Usaha (NOI)         

Profit Margin (NOI/Pendapatan 

Usaha) 
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8. Berapa besar Turnover of operating assets dan efektivitas perputaran aktiva serta 

penggunannya terhadap pendapatan usaha PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 

Cabang Semarang tahun 2001-2004 ? 

 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Pendapatan Usaha: 

Pendapatan Bangunan Kapal Baru 

Pendapatan Dok dan Reparasi 

Pendapatan Jasa Non Kapal 

        

TOTALPENDAPATANUSAHA         

Aktiva Lancar: 

Kas 

Bank 

Piutang Usaha 

Piutang Afiliasi 

Piutang Ragu-Ragu 

Penyisihan Piutang Ragu-Ragu 

Piutang Pegawai 

Piutang Lain-Lain 

Persediaan Material 

Barang Inkoran 

Penyisihan Barang Inkoran 

Pekerjaan Dlm Pelaksanaan 

Uang Muka Biaya 

Uang Muka Pembelian 

Uang Muka Pajak 

Biaya Dibayar Dimuka 

Bank Garansi/Storjam 

Pendapatan yang Akan Diterima 

        

Jumlah Aktiva Lancar         
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Aktiva Tetap: 

Tanah 

Bangunan 

Dok/Dermaga 

Mesin/Peralatan/Instalasi 

Alat Angkat/Kendaraan 

Inventaris/Perkakas 

        

Jumlah Aktiva Tetap Bruto 

Akumulasi Peny Aktiva Tetap 

        

Jumlah Aktiva Tetap Netto         

Aktiva Lain-Lain: 

Aktiva dalam Konstruktif 

Biaya yang Ditangguhkan 

Dana PSL yang Ditangguhkan 

Sewa Tanah yg Ditangguhkan 

Amortisasi Biaya 

Aktiva Lainnya 

        

Jumlah Aktiva Lain-Lain         

TOTAL AKTIVA         
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Lampiran 2 
 

Perhitungan Return On Investment dalam Pendekatan Sistem Du Pont  
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2001-2004 

 
1. Perhitungan Return On Investment 
 
Tahun 2001  = -20,19% x 0,74 kali 

 = -14,94% 

Tahun 2002  = -7,04% x 0,96 kali 

 = -6,76% 

Tahun 2003  = -10,74% x 0,97 kali 

 = -10,42% 

Tahun 2004  = 8,33% x1,34 kali 

 = 11,16% 

 
2. Perhitungan Profit Margin 

Tahun 2001  = 
425.677.841.6

)14,300.519.381.1(
Rp

Rp  

 = -20,19% 

Tahun 2002  = 
865.538.002.8

)24,102.659.563(
Rp

Rp  

 = -7,04% 

Tahun 2003  = 
425.389.530.7

)87,106.646.808(
Rp

Rp  

 = -10,74% 

Tahun 2004  = 
688.973.086.14

60,924.444.172.1
Rp

Rp  

 = 8,33% 
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3. Perhitungan Turnover Of Operating Assets 
 

Tahun 2001  = 
14,712.084.272.9

425.677.841.6
Rp

Rp  

 = 0,74 kali 

Tahun 2002  = 
22,367.227.319.8

865.538.002.8
Rp

Rp  

 = 0,96 kali 

Tahun 2003  = 
13,687.935.730.7

425.389.530.7
Rp

Rp  

 = 0,97 kali 

Tahun 2004  = 
91,685.100.502.10

688.973.086.14
Rp

Rp  

 = 1,34 kali 
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Lampiran 3 

 

Bagan Analisis ROI melalui Pendekatan Sistem Du Pont  

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2001 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Return On Investment 
-14,94% 

Profit Margin 
-20,19% 

TOA 
0,74 kali 

NOI 
(1381519300,14) 

Penjualan 
 6841677425 

Total Aktiva 
 9272084712,14 

Penjualan 
 6841677425 

Penjualan 
 6841677425 

Total Beban dan biaya 
8223196723,90 

Kas dan Bank 
38821557,00 

Harga Pokok Penjualan 
5631038663,12 

Biaya Adm dan Umum 
2479705294,02 

Biaya Pemasaran 
112452768,02 

Aktiva Lancar 
 1516330032,25 

Aktiva Tetap 
 6566677775,14 

Aktiva Lain 
189076904,75 

Piutang Usaha 
1019127850,00 

Persediaan 
181637579,54 

Aktiva Lancar Lain 
276743045,71 

Dikurangi 

Dikali 

Dibagi Dibagi 
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Bagan Analisis ROI melalui Pendekatan Sistem Du Pont  

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2002 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Return On Investment 
-6,76% 

Profit Margin 
-7,04% 

TOA 
0,96 kali 

NOI 
(563659102,24) 

Penjualan 
8002538865 

Total Aktiva 
 8319227367,22 

Penjualan 
8002538865 

Penjualan 
 8002538865 

Total Beban dan biaya 
6164897966,24 

Kas dan Bank 
43421656,90 

Harga Pokok Penjualan 
5898078060,95 

Biaya Adm dan Umum 
2616167615,29 

Biaya Pemasaran 
51952291,00 

Aktiva Lancar 
 1295036054,58 

Aktiva Tetap 
6190142527,89 

Aktiva Lain 
834048184,75 

Piutang Usaha 
250785450,00 

Persediaan 
184606799,63 

Aktiva Lancar Lain 
816222148,05 

Dikurangi 

Dikali 

Dibagi Dibagi 
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Bagan Analisis ROI melalui Pendekatan Sistem Du Pont  

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Return On Investment 
-10,42% 

Profit Margin 
-10,74% 

TOA 
0,97 kali 

NOI 
(808646106,87) 

Penjualan 
 7530389425 

Total Aktiva 
7730935687,13 

Penjualan 
 7530389425 

Penjualan 
7530389425 

Total Beban dan biaya 
8339035531,87 

Kas dan Bank 
71526210,84 

Harga Pokok Penjualan 
5759051680,68 

Biaya Adm dan Umum 
2493937245,19 

Biaya Pemasaran 
86046606,00 

Aktiva Lancar 
 1674390022,97 

Aktiva Tetap 
5809996538,00 

Aktiva Lain 
246549129,16 

Piutang Usaha 
767793110,00 

Persediaan 
274266297,68 

Aktiva Lancar Lain 
50804404,45 

Dikurangi 

Dikali 

Dibagi Dibagi 
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Bagan Analisis ROI melalui Pendekatan Sistem Du Pont  

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Semarang tahun 2004 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Return On Investment 
11,16% 

Profit Margin 
8,33% 

TOA 
1,34 kali 

NOI 
1172444924,60 

Penjualan 
 14086973688 

Total Aktiva 
10502100685,91 

Penjualan 
14086973688 

Penjualan 
14086973688 

Total Beban dan biaya 
8223196723,90 

Kas dan Bank 
84337021,70 

Harga Pokok Penjualan 
9043739479,97 

Biaya Adm dan Umum 
3683794198,43 

Biaya Pemasaran 
186995085,00 

Aktiva Lancar 
 4241711247,77 

Aktiva Tetap 
 5735008360,58 

Aktiva Lain 
525381077,56 

Piutang Usaha 
678410000,00 

Persediaan 
208029514,62 

Aktiva Lancar Lain 
4157374225,35 

Dikurangi 

Dikali 

Dibagi Dibagi 
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Lampiran 4     
     
     

PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CABANG SEMARANG 
LAPORAN LABA RUGI 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2002 
KETERANGAN TAHUN 2001  % TAHUN 2002  % 

  (RP) Thd Pend (RP) Thd Pend
PENDAPATAN USAHA:         
Bangunan Kapal Baru - - - -
Dok dan Reparasi 6.841.677.425,00 100  8.002.538.865,00 100
Jasa Non Kapal - - - -
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 6.841.677.425,00 100 8.002.538.865,00 100
HARGA POKOK PRODUKSI      
Harga Pokok Produksi-DOK DAN REPARASI:      
Biaya Material 1.512.780.101,48 22,11 1.525.967.082,41 19,07
Biaya Upah Langsung 1.344.794.078,13 19,66 1.554.847.845,57 19,43
Biaya Subkontraktor 1.081.555.063,00 15,81 1.061.075.595,50 13,26
Biaya Langsung Lainnya 921.794.524,34 13,47 769.602.278,95 9,62
Biaya Overhead 770.114.896.17 11,26 986.585.258,52 12,33
JUMLAH HARGA POKOK PRODUKSI 5.631.038.663,12 82,30 5.898.078.060,95 73,70
LABA/RUGI KOTOR 1.210.638.761,88 17,70 2.104.460.804,05 26,30
BIAYA USAHA      
Biaya Administrasi dan Umum 2.479.705.294,02 36,24 2.616.167.615,29 32,69
Biaya Pemasaran 112.452.768,02 1,64 51.952.291,00 0,65
JUMLAH BIAYA USAHA 2.592.158.062,02 37,89 2.668.119.906,29 33,34
LABA/RUGI BERSIH USAHA (1.381.519.300,14) (20,19) (563.659.102,24) (7,04)
PEND/BEBAN DI LUAR USAHA      
Pendapatan Di Luar Usaha 79.696.875,58 1,16 197.857.350,45 2,47
Beban Di Luar Usaha (299.467.733,61) (4,38) (221.501.381,70) (2,77)
JML PEND/BEBAN DILUAR USAHA (219.770.858,03) (3,21) (23.644.031,25) (0,30)
LABA SEBELUM PAJAK (1.601.290.158,17) (23,40) (587.303.133,49) (7,34)
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PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CABANG SEMARANG 
LAPORAN LABA RUGI 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2003 dan 31 Desember 2004 
KETERANGAN TAHUN 2003 % TAHUN 2004  % 

  (RP) Thd Pend (RP) Thd Pend
PENDAPATAN USAHA:         
Bangunan Kapal Baru - - - -
Dok dan Reparasi 7.505.389.425,00 100  14.086.973.688,00 100
Jasa Non Kapal 25.000.000,00 - - -
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 7.530.389.425,00 100 14.086.973.688,00 100
HARGA POKOK PRODUKSI      

Harga Pokok Produksi-DOK DAN REPARASI:      

Biaya Material 1.625.387.604,76 21,58 3.944.605.637,49 28,00
Biaya Upah Langsung 1.733.504.694,57 23,02 1.158.526.067,01 8,22
Biaya Subkontraktor 807.855.331,70 10,73 1.919.086.223,60 13,62
Biaya Langsung Lainnya 586.456.217,67 7,79 701.467.345,00 4,98
Biaya Overhead 1.005.847.831,98 13,36 1.320.054.206,87 9,37
JUMLAH HARGA POKOK PRODUKSI 5.759.051.680,68 76,48 9.043.739.479,97 64,20
LABA/RUGI KOTOR 1.771.337.744,32 23,52 5.043.234.208,03 35,80
BIAYA USAHA      
Biaya Administrasi dan Umum 2.493.937.245,19 33,12 3.683.794.198,43 26,15
Biaya Pemasaran 86.046.606,00 1,14 186.995.085,00 1,33
JUMLAH BIAYA USAHA 2.579.983.851,19 34,26 3.870.789.283,43 27,48
LABA/RUGI BERSIH USAHA (808.646.106,87) (10,74) 1.172.444.924,60 8,32
PEND/BEBAN DI LUAR USAHA      
Pendapatan Di Luar Usaha 82.093.552,90 1,09 201.503.905,51 1,43
Beban Di Luar Usaha (150.191.032,09) (1,99) (26.416.488,13) (0,19)
JML PEND/BEBAN DILUAR USAHA (68.097.479,19) (1,90) 175.087.417,38 1,25
LABA SEBELUM PAJAK (876.743.586,06) (11,64) 1.347.532.341,98 9,57
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Lampiran 5   
   
PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI CABANG SEMARANG

REALISASI NERACA 
Periode 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2002 

KETERANGAN TAHUN 2001 TAHUN 2002 
  (RP) (RP) 

AKTIVA LANCAR     
Kas 2.919.764,00 8.934.708,90
Bank 35.901.793,00 34.486.948,00
Piutang Usaha  1.019.127.850,00 250.785.450,00
Piutang Afiliasi 10.827.000,00 10.827.000,00
Piutang Ragu-Ragu 91.100.037,00 55.370.000,00
Penyisihan Piutang Ragu-ragu (94.950.511,70) (63.070.949,40)
Piutang Pegawai 2.121.352,00 6.964.533,45
Piutang Lain-Lain 3.412.200,00 26.871.800,00
Persediaan Material 181.637.579,54 184.606.799,63
Penyisihan Barang Inkoran (3.632.751,59) (3.692.136,00)
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 216.547.600,00 777.952.500,00
Uang Muka Biaya - -
Uang Muka Pajak 46.318.120,00 -
Bank Garansi/Storjan 5.000.000,00 5.000.000,00
Jumlah Aktiva Lancar 1.516.330.032,25 1.295.036.654,58
AKTIVA TETAP   
Tanah 660.625.000,00 660.625.000,00
Bangunan 1.064.390.943,44 1.070.487.043,44
Dok/Dermaga 4.351.339.081,57 4.357.110.081,57
Mesin/Peralatan/Instalasi 1.168.613.044,15 1.206.405.672,22
Alat Angkat/Kendaraan 239.162.403,12 264.000.403,12
Inventaris/Perkakas 319.675.836,15 335.576.166,15
Jumlah   7.803.806.308,43 7.894.204.366,50
Akumulasi Penyusutan (1.237.128.533,29) (1.704.061.838,61)
Jumlah Aktiva Tetap Netto 6.566.677.775,14 6.190.142.527,89
AKTIVA LAIN-LAIN   
Aktiva Dalam Konstruksi - -
Biaya yang Ditangguhkan 80.958.611,00 80.958.611,00
Dana PSL yang Ditangguhkan 1.146.816.257,00 834.048.185,00
Sewa Tanah yang Ditangguhkan 56.347.530,00 14.086.882,00
Amortisasi Biaya (95.045.493,25) (95.045.493,25)
Jumlah Aktiva Lain-Lain 1.189.076.904,75 834.048.184,75
TOTAL AKTIVA 9.272.084.712,14 8.319.227.367,22
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KETERANGAN TAHUN 2001 TAHUN 2002 
  (RP) (RP) 

PASIVA     
UTANG LANCAR     
Utang Pembelian 768.711.867,50 807.897.217,50
Utang Subkontraktor 393.734.798,00 317.437.652,30
Utang Afiliasi 1.580.643.146,78 1.475.197.483,10
Utang Belum Difakturkan - -
Utang Pajak 98.841.071,78 86.147.255,23
Utang Lain-Lain 48.447.703,45 705.086.417,74
Penerimaan Uang Muka Order - 302.546.000,00
Biaya yang Msh Harus Dibayar 805.056.083,77 328.997.950,46
Jumlah Utang Lancar 3.695.434.671,28 4.023.309.976,33
    
MODAL   
R/K DKB Kantor Pusat 7.177.940.199,03 4.883.220.524,38
Laba Rugi Tahun Berjalan (1.601.290.158,17) (587.303.133,49)
Jumlah Modal 5.576.650.040,86 4.295.917.390,89
TOTAL PASIVA 9.272.084.712,14 8.319.227.367,22
 
(Sumber: Laporan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 
Semarang) 
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PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CABANG SEMARANG 
REALISASI NERACA 

Periode 31 Desember 2003 dan 31 Desember 2004 
KETERANGAN TAHUN 2003 TAHUN 2004 

  (RP) (RP) 
AKTIVA LANCAR     
Kas 67.504.722,84 36.950.654,59 
Bank 4.021.488,00 47.386.367,11 
Piutang Usaha  767.793.110,00 678.410.000,00 
Piutang Afiliasi 10.827.000,00 10.827.000,00 
Piutang Ragu-Ragu 234.652.675,00 234.099.175,00 
Penyisihan Piutang Ragu-ragu (62.682.675,00) (62.682.500,00) 
Piutang Pegawai 3.173.754,45 1.679.754,45 
Piutang Lain-Lain 1.871.800,00 1.871.800,00 
Persediaan Material 274.266.297,68 208.029.514,62 
Penyisihan Barang Inkoran (5.485.325,00) (4.150.000,00) 
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 368.447.000,00 2.979.013.000,00 
Uang Muka Biaya 10.000.000,00 19.000.000,00 
Uang Muka Pajak - 91.276.482,00 
Bank Garansi/Storjan - - 
Jumlah Aktiva Lancar 1.674.390.022,97 4.241.711.247,77 
AKTIVA TETAP    
Tanah 660.625.000,00 660.625.000,00 
Bangunan 1.070.487.043,44 1.070.487.043,44 
Dok/Dermaga 4.357.110.081,57 4.677.593.208,10 
Mesin/Peralatan/Instalasi 1.258.166.431,59 1.273.777.989,77 
Alat Angkat/Kendaraan 264.000.403,12 278.888.403,12 
Inventaris/Perkakas 342.370.166,15 353.881.166,15 
Jumlah   7.952.759.125,87 8.315.252.810,58 
Akumulasi Penyusutan (2.142.762.590,87) (2.580.244.450,00) 
Jumlah Aktiva Tetap Netto 5.809.996.535,00 5.735.008.360,58 
AKTIVA LAIN-LAIN    
Aktiva Dalam Konstruksi 246.549.129,41 525.381.077,81 
Biaya yang Ditangguhkan 80.958.611,00 80.958.611,00 
Dana PSL yg Ditangguhkan - - 
Sewa Tanah yg Ditangguhkan - - 
Amortisasi Biaya (80.958.611,25) (80.958.611,25) 
Jumlah Aktiva Lain-Lain 246.549.129,16 525.381.077,56 
TOTAL AKTIVA 7.730.935.687,13 10.502.100.685,91 
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KETERANGAN TAHUN 2003 TAHUN 2004 
  (RP) (RP) 

PASIVA     
UTANG LANCAR     
Utang Pembelian 1.640.240.090,07 1.364.883.197,07 
Utang Subkontraktor 428.493.063,00 665.370.944,60 
Utang Afiliasi 281.067.813,10 827.329.550,10 
Utang Belum Difakturkan - 214.962.523,00 
Utang Pajak 116.964.751,23 133.947.492,73 
Utang Lain-Lain 935.300.717,22 1.267.306.515,63 
Penerimaan Uang Muka Order 302.500.000,00 1.037.500.000,00 
Biaya yg Msh Harus Dibayar 428.778.940,68 1.072.191.958,14 
Jumlah Utang Lancar 4.133.345.375,30 6.583.492.181,27 
     
MODAL    
R/K DKB Kantor Pusat 4.474.333.897,89 2.571.076.162,66 
Laba Rugi Tahun Berjalan (876.743.586,06) 1.347.532.341,98 
Jumlah Modal 3.597.590.311,83 3.918.608.504,64 
TOTAL PASIVA 7.730.935.687,13 10.502.100.685,91 
 
(Sumber: Laporan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang 
Semarang) 
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