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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 

menjalankan kegiatan tertentu dengan tujuan mencari keuntungan yang 

diharapkan dengan mensejahterahkan pemegang saham selaku pemilik 

perusahaan dan stakeholder lainnya. Perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham 

meningkat. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi 

kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap orang 

yang ada dalam perusahaan harus bisa bekerja sama dengan baik dan untuk 

bisa mengambil keputusan keuangan yang benar, maka manajer keuangan 

perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah 

keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Ada tiga keputusan 

yang harus di buat oleh manajer keuangan untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham, yaitu keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan keputusan modal kerja, (Husnan, 2008:7).   

Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam 

perusahaan, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Masa perputaran modal kerja 

yakni sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi 

kas lagi, adalah kurang dari satu tahun atau berjangka pendek. Masa perputaran 

modal kerja menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. 
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Semakin cepat masa perputaran modal kerja semakin efisien penggunaan 

modal kerja dan tentunya investasi pada modal kerja semakin kecil. Oleh 

karena itu, manajer keuangan di tuntut mengelola modal kerja dengan baik 

sehingga meningkatkan efisiensi modal kerja. Disamping tingkat efisiensi, 

manajer kuangan juga dituntut untuk memperhatikan sumber dana untuk 

memenuhi modal kerja tersebut (Sutrisno, 2003:43). 

Jika perusahaan hanya menitikberatkan pada likuiditasnya saja dan untuk 

rasa aman, dengan hanya menyediakan dana tanpa ditanamkan pada aktiva lain 

yang dapat memberikan tambahan pendapatan akan menyebabkan rendahnya 

profitabilitas, karena luas operasi perusahaan kecil atau sedikit akan 

menimbulkan kerugian. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan hanya 

menitikberatkan pada profitabilitas saja dengan hanya menyediakan sedikit 

alat-alat likuid maka akan mengurangi kepercayaan kreditur. Disitulah guna 

manajemen perusahaan, harus dapat menyeimbangkan modal kerja antara 

likuiditas perusahaan dan profitabilitas perusahaan, agar tidak menimbukan 

masalah bagi perusahaan dan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dengan 

menggunakan modal kerja yag dimilikinya (Supriyadi dan Fazriani, 2011).   

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai 

secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas 

investasinya. Investor memiliki sejumlah harapan atas sejumlah pengembalian 

atas investasinya saat ini. Pengembalian itu tentunya tergambar jelas pada 

profitabilitas perusahaan. Jika dari tahun ke tahun perusahaan memiliki 

keuntungan yang signifikan tentu investor cenderung memiliki harapan yang 

cukup optimis atas pengembalian yang pasti di dapatnya, sementara jika 
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perusahaan pada tahun-tahun terakhir mengalami kerugian maka secara 

otomatis terbayang sejumlah kerugian yang dihitungnya (Arilaha, 2009). 

Penelitian tentang pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas 

telah dilakukan oleh Muktiadji, dkk (2007), Azlina (2009), Hag (2011), Azhar 

dan Ramesh (2011), Kumar, dkk (2011), Qazi, dkk (2011), Chandrabai, (2011), 

Supriyadi dan Fazriani, (2011), Sutanto dan Pribadi (2012), Mary, dkk (2012), 

Ramana, (2012), Radhika dan Azhagiah (2012), Saravanan dan Ramganesh 

(2013), bahwa net working capital turnover berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. Dengan tingkat perputaran modal kerja yang tinggi 

dalam satu periode misalnya satu tahun, tingkat penjualan juga akan tinggi. 

Tingkat penjualan yang tinggi tentu saja akan memberikan keuntungan yang 

juga lebih besar sehingga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hag (2011), Azhar dan 

Ramesh (2011), Chary, dkk (2011), Chandrabai, (2011), Ramana, (2012), 

Radhika dan Azhagiah (2012), menyatakan bahwa working capital turnover 

mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

biasanya di akui sebagai investasi yang meningkat dan besarnya profitabilitas 

yang sesuai dengan besarnya perputaran, penurunan investasi dan tingginya 

profitabilitas, tetapi berbeda dengan Kumar, dkk (2011), Mary, dkk (2012), 

menyatakan bahwa working capital turnover ratio mempunyai hubungan 

negatif dan signifikan dengan profitabilitas, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin cepatnya working capital turnover dan rendahnya investasi dan 

besarnya profitabilitas.  
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Jika yang terkait dengan pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas telah 

dilakukan oleh Saini dan Sharma (2009), Saleem dan Rehman (2011), Bhunia, 

dkk (2011), Bhunia dan Brahma (2011), Ramanaiah (2011), Bhunia (2011), 

Khan dan Sajjad (2012), Gakure, dkk (2012), Mayasari (2012), Niresh, (2012), 

Saluja dan Kumar (2012), Nandi, (2012), Caleb, dkk (2013), menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas yang dihasilkan perusahaan berada 

dalam kategori over likuid dan berbanding lurus dengan profitabilitas. Artinya 

apabila likuiditasnya naik maka profitabilitasnya juga naik, begitu juga sebalik-

nya, tetapi kontradiktif dengan Sharma (2011), Bhunia (2011), Saluja dan 

Kumar (2012), Gakure, dkk (2012), mengemukakan bahwa likuiditas 

mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.  

Sedangkan Bhunia, dkk (2011), Nandi, (2012), Caleb, dkk (2013), hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara 

likuiditas dengan profitabilitas, ini menunjukkan bahwa manajer harus 

berkonsentrasi terhadap inventory dan receivable yang bertujuan untuk 

kekayaan pemegang saham, tetapi hasil ini tidak konsisten dengan Ramanaiah 

(2011), Niresh, (2012), menyatakan bahwa likuiditas mempunyai hubungan 

positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Sementara yang terkait dengan variabel pengaruh average receivables 

collection period (ARCP) dan cash conversion cycle terhadap profitabilitas 

yang telah dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007), Uyar (2009), Mohammad 

dan Saad, (2010), Hayajneh dan Yassine (2011), Nobane, dkk (2011), Saghir, 

dkk (2011), Usama (2012), dan Ray (2012), Khamrul (2012), Abbasi dan 
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Bosra (2012), Khamrul (2012), Quayyum, (2012), Bagchi, dkk (2012), 

mengemukakan bahwa average receivables collection period (ARCP), terdapat 

hubungan negatif dan tidak signifikan dengan net operating income. Hal ini 

menunjukkan jika perusahaan menurunkan sales dan collection, maka 

profitabilitas akan mengalami peningkatan melalui investasi yang akan 

mendapatkan profitabilitas, tetapi tidak konsisten  dengan Raheman dan Nasr 

(2007), Usama (2012), dan Ray (2012), yang menemukan bahwa the average 

conversion inventory period (ACIP) mempunyai hubungan negatif dan 

signifikan terhadap net operating income. Hal ini menunjukkan jika perusahaan 

menurunkan sepanjang waktu yang diperlukan untuk memproduksi bahan 

mentah menjadi barang jadi untuk dijual yang akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.   

Tetapi berbeda dengan Uyar (2009), mohammad dan Saad, (2010), 

Nobane, dkk (2011), Khamrul (2012), Quayyum, (2012), Bagchi, dkk (2012), 

menemukan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan cash conversion cycle 

dengan profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan Cash conversion cycle 

mengalami peningkatan, profitabilitas mengalami penurunan, hasil ini sesuai 

dengan Abbasi dan Bosra (2012), tetapi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. Dari beberapa penelitian tersebut, maka peneliti 

mengambil variabel perputaran modal kerja dan likuiditas terhadap 

profitabilitas. 

Disamping itu, yang terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap harga 

saham telah dilakukan oleh Fernando (2008), Saleh (2009), Ediningsih dan 

Nilmawati  (2010), Deitiana (2011), Yusi (2011), Ramlawati (2011), Priatinah 
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dan Kusuma (2012), Hutami (2012), Abadi, dkk (2012), Hatta dan Dwiyanto 

(2012), menunjukkan bahwa profitabilits berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham, Hal ini menunjukkan bahwa investor akan sangat 

memperhatikan kemampuan asset (likuiditas) perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan, hasil ini kontradiktif dengan Hatta dan Dwiyanto (2012), 

Willianto (2012), menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap harga saham, yang disebabkan persaingan antara 

perusahaan yang memaksa mereka untuk menurunkan harga jual di bawah 

pasar pada saat ada pesanan untuk mencapai target penjualan yang akan 

mengakibatkan profitabilitas menurun, tetapi berbeda dengan hasil yang 

ditemukan oleh Ramlawati (2011), mengemukakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham yang 

disebabkan karena investor menganggap rasio profitabilitas perusahaan 

cenderung melakukan manajemen laba.. 

Kalau yang terkait dengan pengaruh likuiditas, profitabilitas, 

kepemilikan institusional terhadap harga saham maupun return saham telah 

dilakukan oleh Kesuma (2009), Harjito dan Aryayoga (2009), Yarnest (2010), 

Meythi, dkk (2011), Yarnest (2012), Embara, dkk (2012), Embara, dkk (2012), 

menyatakan bahwa likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham yang disebabkan investor menyadari bahwa 

likuiditas memiliki keterbatasan dan kelemahan sehingga investor akan 

berusaha mengimbangi dengan menggunakan informasi lain sebagai bahan 

untuk mendukung keputusannya di sisi lain investor menyadari bahwa 

profitabilitas memiliki beberapa kelemahan. Selain itu resesi ekonomi oktober 
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2008 pada keseluruhan mempengaruhi keputusan investor dalam pasar modal 

sehingga pengaruh rasio sebagai ukuran kinerja keuangan tidak signifikan.  

Sedangkan Harjito dan Aryayoga (2009), Yarnest (2010), menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap return saham yang di 

karenakan investor individu dalam jangka pendek tidak banyak menggunakan 

analisis fundamental sebagai dasar untuk mengetahui kinerja perusahaan baik 

atau tidak dan saham-saham perusahaan mana yang berada dalam keadaan 

sehat yang dimasukkan dalam portofolio saham mereka, para investor lebih 

banyak menggunakan analisis teknikal dengan melihat fluktuasi harga saham 

di pasar, tingkat bunga, keadaan ekonomi dan politik, sehingga rasio keuangan 

pengukur kinerja perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham  

 Kalau Embara, dkk (2012), menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, dimana besar kecilnya 

kepemilikan saham oleh institusi pada perusahaan tidak mengakibatkan 

perubahan harga saham dan aliran kas bebas berpengaruh tidak signifikan 

terhadap perubahan harga saham, karena dana yang berlebih di perusahaan 

yang seharusnya didistribusikan kepada para pemegang saham, keputusan 

pendistribusiannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Dari 

beberapa penelitian tersebut, maka peneliti mengambil pengaruh profitabilitas 

terhadap harga saham. Pada beberapa penelitian di atas sesuai dengan 

fenomena unik yang ada di dalam perusahaan pharmaceuticals yang terdaftar di 

BEI dan dapat dilihat dalam Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

Perputaran kas, current ratio, ROE, dan clossing price perusahaan 

pharmaceuticals pada tahun 2006-2007  

Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 2011 

 Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa besarnya 

Inventory Turnover pada tahun 2008 sampai 2011 mengalami fluktuasi sedangkan 

perusahaan yang memiliki Inventory Turnover tertinggi adalah PT. Tempo Scan 

Pacific Tbk sebesar 4,04 pada tahun 2006 dan 4,27 pada tahun 2007 sehingga ada 

kenaikan sebesar 0,23 % sedangkan terendah adalah pada PT. Schering Plough 

Indonesia Tbk sebesar 3,61 pada tahun 2006 dan 1,18 pada tahun 2007 sehingga 

ada penurunan sebesar 0,02 %. 

 Sedangkan perusahaan yang mempunyai current ratio tertinggi adalah PT. 

Merck Tbk sebesar 4,72 pada tahun 2006 dan 5,42 pada tahun 2007 sehingga ada 

kenaikan sebesar 0,007 % dan perusahaan yang mempunyai current ratio 

terendah adalah PT. Schering Plough Indonesia Tbk sebesar 0,71 pada tahun 2006 

dan 0,66 pada tahun 2007 sehingga ada penurunan sebesar 0,004 % sedangkan 

perusahaan yang mempunyai Return On Equity (ROE) tertinggi adalah PT. 

Schering Plough Indonesia Tbk sebesar - 83,25 pada tahun 2006 dan 171,38 pada 

tahun 2007, jadi ada penurunan sebesar 88,13 % dan yang terendah adalah PT. 

Pyridam Farma Tbk sebesar 2,09 pada tahun 2006 dan 2,65 pada tahun 2007, 

sehingga ada kenaikan sebesar 0,56 %. 

Nama Perusahaan  Inventory Turnover Current ratio ROE Clossing Price 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 2,70 2,99 3,50 4,69 18,32 12,74 750 1510 

PT. Indofarma (Persero) Tbk. 1,40 1,50 1,62 1,48 3,62 5,43 115 100 

PT. Kalbe Farma Tbk 2,91 3,36 3,94 5,04 5,04 22,59 990 1.190 

PT. Merck Tbk 2,72 3,20 4,72 5,42 31,99 36,74 24.300 40.000 

PT. Pyridam Farma Tbk 2,08 2,31 1,41 1,44 2.09 2.65 45 50 

PT. Schering Plough Indonesia Tbk 3,61 1,18 0,71 0,66 - 83,25 171,38 11.000 9000 

PT. Tempo Scan Pacific Tbk 4,04 4,27 3,80 4,39 16,55 14,03 5.650 900 
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 Untuk harga saham, perusahaan yang mempunyai nilai tertinggi adalah 

PT. Merk (Persero) Tbk sebesar 24.300 pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 

sebesar 40.000, sehingga ada kenaikan sebesar 157 % sedangkan perusahaan yang 

mempunyai nilai terendah adalah PT. Pyridam Farma Tbk sebesar 45 pada tahun 

2006 dan 50 pada tahun 2007, jadi ada kenaikan sebesar 0,05 %. 

 Dari latar belakang dan penelitian teradahulu di atas, penelitian ini di 

maksudkan untuk meneliti tentang “Pengaruh perputaran modal Kerja, dan 

likuiditas terhadap profitabilitas dan harga saham (Studi empiris pada perusahaan 

pharmaceuticals yang terdaftar di BEI)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio secara simultan berpengaruh terhadap net profit margin? 

2. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio  secara simultan berpengaruh terhadap return on asset? 

3. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio secara simultan berpengaruh terhadap return on equity? 

4. Apakah net profit margin, return on asset dan return on equity secara simultan 

berpengaruh terhadap harga saham? 

5. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio  secara parsial berpengaruh terhadap net profit margin? 

6. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio secara parsial berpengaruh terhadap return on asset? 
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7. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio secara parsial berpengaruh terhadap return on equity? 

8. Apakah net profit margin, return on asset dan return on equity berpengaruh 

terhadap harga saham? 

9. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham melalui 

net profit margin? 

10. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham melalui 

return on asset? 

11. Apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, acid test ratio dan 

cash ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham melalui 

return on equity? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.Tujuan penelitian  

a. Untuk menguji apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, 

acid test ratio dan cash ratio secara simultan berpengaruh terhadap net 

profit margin 

b. Untuk menguji apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, 

acid test ratio dan cash ratio  secara simultan berpengaruh terhadap return 

on asset 

c. Untuk menguji apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, 

acid test ratio dan cash ratio secara simultan berpengaruh terhadap return 

on equity 
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d. Untuk menguji apakah net profit margin, return on asset dan return on 

equity secara simultan berpengaruh terhadap harga saham 

e. Untuk menguji apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, 

acid test ratio dan cash ratio  secara parsial berpengaruh terhadap net 

profit margin 

f. Untuk menguji apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, 

acid test ratio dan cash ratio secara parsial berpengaruh terhadap return 

on asset 

g. Untuk menguji apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current ratio, 

acid test ratio dan cash ratio secara parsial berpengaruh terhadap return 

on equity 

h. Untuk menguji apakah net profit margin, return on asset dan return on 

equity secara parsial berpengaruh terhadap harga saham 

i. Untuk menguji apakah apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current 

ratio, acid test ratio dan cash ratio berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham melalui net profit margin 

j. Untuk menguji apakah apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current 

ratio, acid test ratio dan cash ratio berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham melalui return on asset 

k. Untuk menguji apakah apakah perputaran kas, piutang, persediaan, current 

ratio, acid test ratio dan cash ratio berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham melalui return on equity 
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2.  Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

informasi sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan di dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan 

dengan harga saham. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

menyangkut pengaruh perputaran modal kerja, dan likuiditas terhadap 

profitabilitas dan harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 


