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ABSTRACT

This aim of this research is to know the development of Total Asset, Total Sales and Total Profit of
the Company PT.Asia Maju Mandiri 2011-2015 and also to determine the financial performance of
PT.Asia Maju Mandiri based on analysis method of Du-Pont System . Du Pont System analysis is
an analysis provides information on the factors that led to the rise and fall the company financial
performance shows the relationship between Net Profit Margin (NPM), Total Assets Turnover
(TATO) and Return on Investment. (ROI). The object of this research is PT.Asia Maju Mandiri. This
research uses descriptive research and uses secondary data. Data collection methods used in this
research is the method of documentation or literature study. The analysis technique used is
descriptive qualitative analysis. Sample is used by saturation sampling technique. Variables used in
the calculation method of Du Pont System in this study is , Total Asset Turn Over (TATO), Net
Profit Margin (NPM), and Return on Investment (ROI). Based on the results, it can be concluded
that the financial performance of PT. Asia Maju Mandiri who possess the period 2011-2015 has the
decreases level. The value of Net Profit Margin in 2011 amounted to 10,86%, in 2012 amounted to
11,48%, in 2013 amounted to 12,80%, in 2014 amounted to 26,27%, and 2015 amounted to
46,29%. The value of Total Asset Turnover in 2011 amounted to 0,30, in 2012 amounted to 0,18, in
2013 amounted to 0,23, in 2014 amounted to 0,104, and 2015 amounted to 0,04. While the value of
Return on Investment in 2011 amounted 3,26%, in 2012 amounted to 2,07%, in 2013 amounted to
2,94%, in 2014 amounted to 2,73%, and 2015 amounted to 1,85%. It shows that the company has a
low financial performance measured by Du Pont System. It can be inferred that the company has an
over investment in asset.

Keywords: Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM), Return On Investment
(ROI)

1. Pendahuluan
Untuk menghadapi era globalisasi,

perusahaan dituntut harus memiliki daya
saing yang tinggi agar mampu bertahan.
Semakin maju zaman, maka semakin banyak
perubahan yang harus siap dihadapi
perusahaan. Jika tidak mampu bertahan, maka
besar kemungkinan akan tergerus oleh
pesaing lainnya yang jauh lebih kompetitif.
Maka, setiap perusahaan harus mampu
menjalankan kinerja perusahaan dengan baik
agar dapat bertahan. Penting bagi pihak
manajemen untuk terus melakukan analisis
terutama yang berkaitan dengan kinerja
keuangan perusahaan. Terutama untuk kinerja

keuangan di masa lalu kerap menjadi dasar
yang digunakan pihak manajemen untuk
memprediksi kondisi keuangan perusahaan di
masa mendatang.

Analisis terhadap laporan keuangan
menjadi penting dan tidak dapat dipisahkan
bagi manajemen perusahaan karena pada
dasarnya ada banyak pihak yang
berkepentingan dengan laporan keuangan dan
analisisnya diantaranya kreditur, investor,
fiskus, pemerintah dan lain-lain. Untuk
mengidentifikasi kondisi keuangan dan
kinerja keuangan perusahaan melalui laporan
keuangan dapat dilakukan dengan
membandingkan antar perusahaan atau sering



Jurnal Akuntansi Prima Volume  VIII, Nomor II Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

6

disebut comparative analysis. Dengan
menggunakan metode perbandingan antar
perusahaan, maka dapat dilihat apakah kinerja
keuangan perusahaan yang sejenis relatif
sama atau justru jauh berbeda.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini
perusahaan dapat melihat sejauh mana
efektifitasnya dalam mengelola sumber daya
yang dimiliki dengan baik. Manajemen juga
dapat menilai apakah kegiatan operasional
perusahaan telah berjalan efektif dan sesuai
dengan rencana, strategi dan tujuan yang telah
ditetapkan.

Du pont system merupakan suatu bentuk
pendekatan terhadap analisis rasio keuangan
yang pertama sekali diterapkan oleh pihak
manajemen perusahaan “Du-Pont” pada tahun
1920-an dengan menggunakan bagan. Pihak
manajemen Du-Pont Corporation
mengembangkan analisis ini untuk
pengendalian divisi-divisi. Pada dasarnya cara
analisis yang dilakukan hampir sama dengan
analisis laporan keuangan biasa, namun
pendekatannya jauh lebih integratif. Menurut
Hani (2015 : 137),”model Du-Pont System
merupakan alat ukur kinerja keuangan yang
menyeluruh karena mampu secara langsung
menguraikan dua laporan pokok dari lapora
keuangan Neraca dan Laba Rugi. Melalui
analisis ini diharapkan dapat diketahui
penyebab dari tidak efisiennya suatu
perusahaan yang bersumber pada laporan
keuangannya.

Tujuan analisis ini digunakan untuk
mengetahui sejauh mana efektivitas
perusahaan dalam mengelola asetnya dari
penjualan yang menghasilkan laba, sehingga
analisis ini mencakup berbagai rasio. Du Pont
System menggabungkan rasio aktivitas ,rasio
profitabilitas dan rasio leverage. rasio
profitabilitas. Rasio aktivitas diukur melalui
Total Asset Turnover. Perusahaan yang
memiliki turn over tinggi salah satunya
perusahaan retail. Karena perusahaan begitu
ketat, maka untuk menghasilkan laba yang
tinggi, maka perusahaan dapat meningkatkan
volume penjualannya. Perusahaan tidak dapat

mengharapkan laba yang tinggi melalui
penetapan harga yang tinggi pula kepada
konsumen. Sedangkan rasio profitabilitas
diukur melalui Net Profit Margin, dan Return
on Asset. Perhitungan Net Profit Margin
mencakup pula seluruh biaya yang digunakan
dalam operasional perusahaan. Return on
asset dapat diukur untuk melihat tingkat
pengembalian dari bisnis atas aktiva yang
dimiliki perusahaan yang dipergunakan untuk
penjualan. Dalam pendekatan Du Pont System
ini laba dihitung melalui hasil perkalian
antara margin laba bersih dengan perputaran
total aktiva. Diharapkan semakin besar return
on asset maka akan semakin baik
perkembangan perusahaan dalam mengelola
aktiva yang dimilikinya. Dalam
memperhitungkan rasio ini, ada beberapa
faktor pendukung yang dapat mnyebabkan
naik turunnya perolehan laba perusahaan,
mulai dari faktor penjualan, aktiva yang
digunakan serta laba atas penjualan yang
diperoleh perusahaan. Dapat dipastikan jika
penjualan meningkat, maka perputaran aktiva
juga akan menjadi lebih cepat, sehingga dapat
meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan
PT.Asia Maju Mandiri, sebagai salah satu
perusahaan retail yang bergerak dalam bidang
penjualan sanitary dan fitting seperti kloset,
wastafel, bathub, shower dan kran air.
Semakin tingginya persaingan perusahaan
retail di bidang sanitary, maka PT. Asia Maju
Mandiri selalu berusaha melakukan
perubahan untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi sumber informasi bagaimana
kinerja keuangan perusahaan dengan
menerapkan Du Pont System, sehingga dapat
menjadi acuan dan referensi bagi para
manajer dalam upaya memaksimalkan
profitabilitas perusahaan.

.

2. Telaah Literatur Dan Pengembangan
Hipotesis
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a. Laporan Keuangan
Laporan keuangan menurut Sumarso

(2005 : 356) merupakan suatu media
komunikasi yang biasa dipergunakan
perusahaan untuk pihak luar yang didalamnya
tercantum sebagian informasi keuangan yang
bermanfaat sebagai bahan pertimbangan
untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Maka berdasarkan laporan keuangan
yang disajikan, pihak manajemen dapat
melakukan analisis mengenai posisi dan
kondisi keuangan perusahaan. Hal ini sangat
bermanfaat untuk membantu memprediksi
atau memproyeksikan gambaran keuangan di
masa mendatang, sehingga manajemen dapat
memberikan keputusan yang tepat. Analisis
laporan keuangan merupakan analisis yang
digunakan untuk menguraikan pos-pos
laporan keuangan menjadi unit informasi
yang lebih kecil dan melihat hubungannya
yang bersifat signifikan atau mempunyai
makna antara yang satu dengan yang lain,
baik antara data kuantitatif ataupun data non
kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui
kondisi keuangan lebih dalam yang sangat
penting dalam proses menghasilkan
keputusan yang tepat (Harahap, 2010 : 190).

b. Kinerja Keuangan
“Kinerja keuangan perusahaan adalah

suatu gambaran tentang kondisi keuangan
suatu perusahaan yang dianalisis dengan
menggunakan alatalat analisis keuangan,
sehingga dapat diketahui mengenai baik
buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan
yang mencerminkan prestasi kerja dalam
periode tertentu”. (Classyane, dkk, 2010).

c. Analisis Du-Pont
Pada tahun 1920-an, DuPont Corporation

mempelopori salah satu metoda analisa
kinerja perusahaan yang sampai dengan saat
ini dikenal dengan nama DuPont Analysis.
“Analisa Du Pont System adalah analisa yang
mencakup seluruh rasio aktifitas dan margin
keuntungan atas penjualan untuk
menunjukkan bagaimana rasio ini

mempengaruhi profitabilitas”. (J.Ferd Weston
dan Fligene F. Bringham, 1994;152). Menurut
Syamsudin (2001:64) analisis Du Pont
System adalah ROI yang dihasilkan melalui
pekalian   antara   keuntungan   dari
komponen-komponen   sales   serta   efisiensi
penggunaan total asset di dalam
menghasilkan keuntungan tersebut.
Sedangkan pendapat Sutrisno (2001:256)
adalah  suatu analisis yang   digunakan untuk
mengontrol perubahan dalam rasio aktivitas
dan net profit margin dan seberapa besar
pengaruhnya terhadap ROI.

Du Pontsystem ini memberikan informasi
mengenai berbagai faktor yang menyebabkan
naik turunnya kinerja keuangan sebuah
perusahaan (Harahap : 1998). Metode hampir
sama dengan analisa laporan keuangan biasa,
namun pendekatannya lebih integrative dan
menggunakan komposisi laporan keuangan
sebagai elemen analisisnya. Sistem du pont
adalah sistem yang menggunakan pendekatan
tertentu terhadap analisis rasio untuk
mengevaluasi efektivitas perusahaan (Horne
& Wachowicz, 2012:182)

Analisis Du   Pont penting   bagi
manajer   untuk mengetahui faktor mana yang
paling kuat pengaruhnya antara profit margin
dan total asset   turnover terhadap ROI.
Disamping   itu   dengan   menggunakan
analisis   ini, pengendalian biaya dapat diukur
dan efisiensi perputaran aktiva sebagai akibat
turun naiknya penjualan dapat diukur.
(Syafarudin(1993:128). Maka dapat
disimpulkan   bahwa   analisis Du   Pont
System merupakan analisis yang mencakup
rasio aktivitas dan margin keuntungan atas
penjualan untuk menentukan profitabilitas
yang dimiliki perusahaan. Dari analisis ini
juga dapat diketahui efisiensi atas
penggunaan aktiva perusahaan. Yang dapat
diuraikan dengan menggunakan analisis Du
Pont adalah ROI (Rate of Return On
Investment) yang merupakan angka
pembanding atau rasio antara laba yang
diperoleh perusahaan dengan besarnya total
aktiva perusahaan (Soedoyono,1991:137).
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Diharapkan melalui Du   Pont System,
perusahaan   pusat   dapat menilai   kinerja
keuangan divisi/ departemen/ pusat investasi
berdasarkan ROI yang dicapai.

d. Keunggulan dan Kelemahan Analisis
Du Pont System
Adapun keunggulan analisis Du Pont

System menurut Harahap (1998:333) antara
lain sebagai berikut:
1. Sebagai   salah   satu   teknik   analisis

keuangan   yang   sifatnya   menyeluruh
dan manajemen bisa mengetahui tingkat
efisiensi pendayagunaan aktiva.

2. Dapat   digunakan   untuk   mengukur
profitabilitas   masing-masing   produk
yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga
diketahui produk mana yang potensial.

3. Dalam   menganalisis   laporan   keuangan
menggunakan   pendekatan   yang   lebih
integrative dan menggunakan laporan
keuangan sebagai elemen analisisnya.

Sedangkan kelemahan dari analisis Du
Pont System adalah (Harahap:1998:341):
1. ROI   suatu   perusahaan   sulit

dibandingkan   dengan   ROI   perusahaan
lain  yang sejenis, karena adanya
perbedaan praktek akutansi yang
digunakan.

2. Dengan menggunakan ROI saja tidak akan
dapat digunakan untuk mengadakan
perbandingan   antara   dua   permasalahan
atau   lebih   dengan   mendapatkan
kesimpulan yang memuaskan.
Analisis Du  Pont System menyangkut

rasio  profitabilitas  dan   rasio   aktivitas,
sehingga penulis terlebih dahulu akan
membahas mengenai rasio profitabilitas dan
rasio aktivitas sebagai dasar dalam
pembahasan selanjutnya.
e. Rasio Profitabilitas

Menurut Harahap (2010), “profitabilitas
menggambarkan kemampuan perusahaan
mendapatkan laba melalui semua
kemampuan, dan sumber yang ada seperti

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah
karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”.

f. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas kerap digunakan untuk

mengetahui seberapa efektif manajemen
perusahaan menggunakan aktiva yang
dimilikinya dalam melaksanakan kegiatan
perusahaan (Syahyunan, 2013 : 92)

g. Bagan Du pont

3. Metode Penelitian
a. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif, yang merupakan data
sekunder berupa angka- angka yang tersaji
pada laporan keuangan yaitu laporan laba rugi
dan neraca PT. Asia Maju Mandiri  per 31
Desember 2011 sampai dengan 31 Desember
2015.

b. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data digunakan dengan

teknik dokumentasi, yaitu dengan
mengumpulkan data-data terkait dengan
laporan keuangan yang disajikan oleh PT.
Asia Maju Mandiri,  serta sumber teori dan
konsep dari berbagai literatur dan penelitian
sebelumnya.
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c. Defenisi Operasional Variabel
Adapun defenisi operasional dari masing-

masing rasio ini adalah sebagai berikut :
1. Net Profit Margin (NPM) merupakan salah

satu indikator profitabilitas perusahaan
yang diukur melalui besarnya jumlah laba
yang dihasilkan melalui penjualan.
Menurut Riyanto (2009 :39), “Tinggi
besarnya NPM dipengaruhi oleh dua faktor
yaitu penjualan bersih dan laba. Besar
kecilnya laba tergantung kepada
pendapatan dari penjualan dan besarnya
biaya yang digunakan.” Rumus :

2. Total  Asset Turnover (TATO) merupakan
indikator rasio aktivitas yang mengukur
efisiensi penggunaan aktiva secara
keseluruhan selama satu periode (Hani,
2015 :123). Rasio ini mengukur sejauh
mana aktiva yang dipergunakan
perusahaan didalam kegiatannnya atau
dapat menunjukkan berapa kali aktiva
berputar dalam kegiatan operasional
perusahaan untuk satu periode tertentu.
Semakin tinggi rasio ini menunjukkan
semakin efektifnya perusahaan dalam
menggunakan harta. Sebaliknya jika
perputaran melambat menunjukkan aktiva
yang dimiliki perusahaan terlalu besar jika
dibandingkan dengan kemampuannya
untuk melakukan usaha. Rumus :

3. Return on Investment (ROI) merupakan
indikator dari rasio profitabilitas yang
menunjukkan hasil (return) atas jumlah
aktiva yang digunakan perusahaan atau
bisa disebut juga sebagai tolak ukur
efisiensi manajemen dalam mengelola
bisnisnya (Kasmir, 2008:202-203). Rasio
ini menunjukkan produktifitas dari seluruh
dana perusahaan baik yang berasal dari
dana pinjaman ataupun modal sendiri.

Dalam sistem Du Pont, ROI dihitung
melalui hasil perkalian antara nilai Net
Profit Margin (NPM) dan Total Asset
Turnover (TATO). Rumus :

d. TeknikAnalisis Data
Teknik analisis digunakan dengan teknik

analisis deskriptif, terkait dengan data-data
keuangan pada laporan keuangan melalui
sistem Du Pont, dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Menghitung rasio Net Profit Margin

(NPM), Total Asset Turn Over, dan
Return on Investment (ROI)

2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio
keuangan tersebut, maka peneliti
melakukan  analisis untuk mengetahui
kinerja keuangan PT. Asia Maju Mandiri.

3. Analisis yang dilakukan terhadap rasio
keuangan tersebut dapat menunjukkan
faktor- faktor yang dapat menyebabkan
naik turunnya nilai Net Profit Margin
(NPM), Total Asset Turn Over (TATO),
Return On Investment (ROI) pada PT.
Asia Maju Mandiri.

4. Menyimpulkan hasil analisis

4. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio

keuangan dapat diperoleh hasil sebagai
berikut :

a. Analisis Net Profit Margin (NPM)
Perhitungan rasio net profit margin

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi
perusahaan dengan memperhatikan besar
kecilnya laba bersih dengan penjualan. Hasil
yang diperoleh dapat ditunjukkan melalui
tabel berikut :

Tabel 4.1
NPM PT.Asia Maju Mandiri (2011-2015)
Tahun Laba Bersih Penjualan NPM (%)
2011 Rp   956.789.000 Rp 8,812,850,000 10,86%

2012 Rp 1.100.598.600 Rp 9.589.660.065 11,48%

2013 Rp 1.547.820.000 Rp 12.093.431.163 12,80%
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2014 Rp 1.538.600.000 Rp 5.856.190.638 26,27 %

2015 Rp 1.226.430.000 Rp 2.649.585.000 46,29 %

Berdasarkan data yang disajikan pada
tabel diatas dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan perusahaan semakin dalam
performa yang baik, terlihat dari pencapaian
laba yang cenderung naik setiap tahunnya,
meskipun pada rentang tahun 2014 ke 2015
terjadi penurunan laba bersih. Sehingga rasio
net profit margin terus mengalami kenaikan
setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa PT.
Asia Maju Mandiri mampu menghasilkan
laba yang optimal dari penjualan yang
dilakukannya.

b. Analisis Perputaran Total Aktiva (Total
Asset Turnover)
Perhitungan rasio Total Asset Turnover

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi
perusahaan dalam menggunakan aktiva dalam
kegiatan Perusahaan PT.Asia Maju Mandiri
untuk menghasilkan penjualan dalam satu
periode. Hasil yang diperoleh dapat
ditunjukkan  pada tabel berikut :

Tabel 4.2
TATO PT.Asia Maju Mandiri

(2011-2015 )
Tahun Penjualan Total Aktiva TATO (x)
2011 Rp 8,812,850,000 Rp 28.985.446.893 0,30 x

2012 Rp 9.589.660.065 Rp 54.054.742.266 0,18 x

2013 Rp 12.093.431.163 Rp 53.128.906.218 0,23 x

2014 Rp 5.856.190.638 Rp 56.109.289.557 0,104 x

2015 Rp 2.649.585.000 Rp 70.495.333.381 0,04 x

Berdasarkan hasil perhitungan rasio
perputaran aktiva pada tabel diatas terlihat
bahwa PT. Asia Maju Mandiri belum mampu
mengelola secara optimal aktiva yang
digunakannya untuk menghasilkan penjualan.
Terlihat dari peningkatan aktiva, namun tidak

diiringi dengan peningkatan penjualan,
bahkan setiap tahunnya justru mengalami
penurunan. Sehingga rasio perputaran aktiva
cenderung menurun dari tahun 2011 sampai
2015.

c. Analisis Return on Investment (ROI)
Perhitungan rasio Return on Investment

bertujuan untuk menunjukkan produktivitas
dari keseluruhan dana perusahaan baik yang
berasal dari modal pinjaman atau modal
sendiri. Rasio ini juga menunjukkan seberapa
besar keuntungan yang dapat diperoleh atas
pemakaian aktiva untuk keperluan investasi
perusahaan. Hasil yang diperoleh dapat
ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
ROI Tahun 2011-2015
PT.Asia Maju Mandiri

Tahun NPM TATO (x) ROI
2011 10,86% 0,30 x 3,26 %

2012 11,48% 0,18 x 2,07 %

2013 12,80% 0,23 x 2,94 %

2014 26,27 % 0,104 x 2,73 %

2015 46,29 % 0,04 x 1,85 %

Berdasarkan data yang disajikan pada
tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai ROI
mengalami fluktuasi sepanjang
tahunnya.bahkan terlihat terus mengalami
penurunan. Ini menunjukkan bahwa
perusahaan tidak mampu mengelola aktiva
dengan optimal karena tidak mampu
menghasilkan keuntungan yang maksimum
dari penjualannya. Hal ini juga dapat terlihat
dari pengaruh TATO yang terus menurun.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran
a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan
yang telah diuraikan sebelumnya maka
dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan
dengan menggunakan analisis Du Pont
System pada perusahaan PT. Asia Maju
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Mandiri tahun 2011-2015 menunjukkan
kinerja keuangan yang kurang baik karena
terlihat dari nilai TATO dan ROI yang
cenderung menurun mulai tahun 2011
sampai 2015. Meskipun disisi lain nilai
NPM justru mengalami kenaikan karena
perolehan laba bersih PT. Asia Maju
Mandiri justru meningkat setiap tahunnya.
Faktanya ketika dilakukan analisis Du pont
ini justru tidak menggambarkan performa
optimal perusahaan. Perolehan laba yang
besar nyatanya tidak mampu mendorong
peningkatan Return on Investment. Nilai
TATO yang cenderung menurun
menunjukkan perputaran aktiva yang
melambat. Hal ini disebabkan karena terlalu
besar investasi perusahaan pada aktiva yang
sebenarnya kurang produktif. Investasi pada
aktiva yang terlalu besar setiap tahunnya
tidak diiringi dengan peningkatan penjualan
sehingga banyak aktiva yang menganggur.

b. Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu

hanya menilai kinerja keuangan dari
perusahaan tunggal sebagai perusahaan
dagang yang hanya menjual barang-barang
jadi kepada konsumen tanpa adanya proses
pengolahan. Sehingga dari sisi pengelolaan
aktiva yang ada, kemungkinan berasal dari
pembelian barang-barang sanitary yang
dianggap sebagai persediaan barang dagang
untuk dijual kembali. Sehingga untuk
perputaran aktiva terlihat menurun karena
perusahaan banyak bergantung pada aktiva
dari persediaan barang dagang. Hasil
penelitian tidak bisa dijadikan rujukan jika
hendak dilakukan pada perusahaan lebih
kompleks seperti perusahaan manufaktur.
Periode pengamatan juga dianggap terlalu
sempit, sehingga tidak dapat digeneralisir
untuk performa keuangan perusahaan
sepanjang tahunnya.

c. Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian dan

kesimpulan maka disarankan untuk

peneliti selanjutnya untuk melakukan
penelitian di luar perusahaan dagang untuk
memperoleh hasil yang lebih baik. Selain
itu peneliti selanjutnya juga dapat
melakukan perbandingan kinerja keuangan
melalui Du pont System ini antara
perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan
perusahaan industri atau manufaktur.
Dengan rentang periode yang juga lebih
lama, sehingga dapat menggambarkan
kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

2. Bagi PT. Asia Maju Mandiri disarankan
untuk lebih memantau total aktiva yang
dimilikinya,terkait dengan jumlah
persediaan barang dagang yang terlalu
besar, sehingga menyebabkan banyak
aktiva yang menganggur. Sebaiknya
pembelian barang dagang untuk dijual
kembali tidak secara berlebihan.
Pengelolaan aktiva ini terutama persediaan
dapat dilakukan seefektif dan seefisien
mungkin untuk menghindari penumpukan
barang jika permintaan penjualan
menurun. Sehingga perputaran persediaan
akan meningkat, dan pada akhirnya akan
mendorong perolehan laba maksimal dari
aktivitas utamanya dalam menjual barang-
barang kepada konsumen.
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