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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Penelitian 

Kegiatan investasi yang dilakukan pemilik usaha dilakukan untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Alasan seorang investor 

melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di 

masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan 

yang dimiliki. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Di dalam menjalankan aktivitasnya, sebuah perusahaan mempunyai 

tujuan pokok yang hendak dicapai. Berkaitan dengan apa yang hendak dicapai 

perusahaan serta hubungannya terhadap kondisi pasar yang semakin 

kompetitif dewasa ini, menuntut perusahaan untuk terus hidup dan sukses 

ditengah persaingan. Salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan 

ditengah-tengah persaingan yang ada, manajer perlu mengambil kebijakan-

kebijakan tertentu, salah satunya manajer harus mampu mempertahankan 

langganan-langganan yang sudah ada sekarang dan dapat memperluas usaha 

yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu usaha yang 

dilakukan yaitu dengan menjaga likuiditas perusahaan sebagai upaya untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Bagi perusahaan tingkat likuiditas mempunyai arti yang sangat 

penting, sebab setiap perusahaan selalu membutuhkan jaminan atas 
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likuiditasnya untuk memenuhi kegiatan operasional sehari-hari, misalnya 

untuk membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain sebagainya, dimana uang 

atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi 

masuk dalam perusahaan dalam kurun waktu yang pendek melalui hasil 

penjualan produknya. Sedangkan keberhasilan perusahaan dapat diukur 

dengan beberapa modal kerja yang dimiliki perusahaan, kelebihan atau 

kekurangan modal kerja akan mengakibatkan kegiatan perusahaan terganggu 

dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat digunakan dalam 

memberikan penilaian atas pencapaian laba atau profit yang dicapai oleh 

perusahaan. Namun demikian agar tujuan tersebut dapat terealisasi dengan 

baik maka perusahaan juga harus berusaha secara maksimal dengan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki. Melalui rasio profitabilitas maka 

dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber dana yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Rasio profitabilitas 

juga dapat digunakan sebagai tolok ukur kemampuan perusahaan dalam 

mengelola sumber-sumber modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Salah 

satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan yaitu 

Return On Assets (ROA), rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan total aktiva dalam usaha untuk meningkatkan 

penjualan. Melalui analisis terhadap rasio Return On Assets (ROA) akan 

diketahui tingkat efektivitas atas penggunaan aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dan pada akhirnya dapat diketahui besarnya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selain itu Return On Assets 

(ROA) dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian atas 
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kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan keamanan para investor 

atas dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Analisis Return On Assets 

(ROA) memberikan dukungan atas upaya para investor untuk mendapatkan 

hasil investasi secara maksimal, dimana kinerja perusahaan tersebut 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aktiva yang 

dimiliki perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.  

Likuiditas perusahaan berkaitan secara langsung dengan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Hal tersebut dikarenakan tingkat 

likuiditas perusahaan secara langsung memberikan jaminan atas kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. 

Apabila perusahaan memiliki likuiditas yang stabil maka aktivitas perusahaan 

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Kondisi tersebut 

secara langsung dapat mendukung atas aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan sebagai upaya untuk memakismalkan potensi yang dimiliki dalam 

rangka untuk mendapatkan keuntungan. Jaminan atas tingkat likuiditas di 

perusahaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

aktiva lancar untuk memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan hutang jangka 

pendek perusahaan. Pada sisi yang lain aktiva yang paling likuid yang dimiliki 

oleh perusahaan memiliki peran penting dalam proses operasional perusahaan 

selain untuk pemenuhan jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan, dengan 

demikian rasio likuiditas dalam hal ini mengenai current ratio dan cash ratio 

merupakan rasio likuiditas yang dapat mencerminkan kondisi riil atas 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Sektor industri farmasi untuk saat ini memegang peranan yang cukup 

penting dalam perkembangan industri nasional. Kondisi tersebut 
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mengakibatkan pada sektor ini menjadi salah satu pilihan para investor 

sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Hal ini ditandai dengan semakin 

banyaknya perusahaan farmasi yang go public dan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah cukup besar usahanya, dapat menyerap tenaga kerja 

dan investasi modal yang cukup besar. Sektor ini berkembang luas secara 

nasional di seluruh wilayah Indonesia sehingga pengembangan wilayah 

Indonesia dapat terbantu dengan adanya perusahaan yang bergerak dalam 

sektor farmasi. 

Proyeksi pertumbuhan perusahaan pada sektor farmasi menujukkan 

adanya peningkatan, hal tersebut didasarkan pada semakin membaiknya 

perekonomian nasional dan peningkatan daya beli masyarakat, serta 

pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan tersebut dapat diketahui dari 

proyeksi pertumbuhan sebesar Rp 34,5 triliun, sekitar 60% di antaranya 

merupakan produk obat ethical (etikal/obat resep dokter), sedangkan sisanya 

40% adalah obat bebas (over the counter/OTC). Omzet produk farmasi global 

tahun ini diproyeksikan bertumbuh 4%-6% dibandingkan dengan angka tahun 

lalu menjadi US$870,5 miliar-US$887 miliar. 

Saat ini, .konsumsi obat per kapita di Indonesia hanya sekitar USS6-

USS7 per tahun, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan Filipina yang 

mencapai US$14. Konsumsi obat per kapita di Malaysia dan Singapura 

bahkan lebih tinggi lagi, yakni masing-masing mencapai USS20 dan USS27 

per tahun. Pemerintah akan memperlonggar persyaratan Investasi bagi 

perusahaan farmasi berbasis riset (research based company) guna menarik 

lebih banyak investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan 
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tersebut menjadi peluang bagi investor untuk berinvestasi di sektor farmasi 

tersebut. 

Omzet produk farmasi global tahun ini diproyeksikan bertumbuh 4%-

6% dibandingkan dengan angka tahun lalu menjadi US$870,5 miliar-US$887 

miliar pada tahun 2010. Permintaan terhadap obat-obatan tahun 2010 akan 

naik, meski perekonomian di beberapa negara melesu. Di negara maju yang 

menganut sistem jaminan kesehatan melalui asuransi, ongkos pengobatan, 

termasuk pembelian obat, akan berkurang akibat kekuatan posisi tawar dari 

pihak asuransi terhadap produsen obat. Menurut hasil studi IMS Health, pasar 

farmasi global pada tahun lalu tumbuh 7% menjadi US$837 miliar. Dalam 

periode 5 tahun ke depan, pasar farmasi global bertambah US$300 miliar, 

dengan rata-rata pertumbuhan 5% hingga 8% per tahun. 

(http://www.goodreads.com/). Adanya peluang tersebut secara langsung 

memberikan kesempatan yang luas bagi perusahaan atau investor untuk 

mencapai profit yang optimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 

penelitian: “Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Farmasi Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ? 
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2. Diantara variabel di atas, variabel manakah yang dominan berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia ? 

C.  Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini variabel tingkat likuiditas diukur dengan 

current ratio dan cash ratio, sedangkan profitabilitas diukur dengan 

menggunakan rasio Return On Assets (ROA) dan periode data yang digunakan 

yaitu tahun 2004 sampai 2009. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki tujuan yaitu sebagai 

berikut:  

a. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Untuk mengetahui variabel likuiditas yang dominan berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan dalam rangka untuk 

melakukan identifikasi kinerja keuangan dalam hal ini mengenai 

tingkat likuiditas perusahaan sebagai upaya peningkatan profitabilitas 

perusahaan. 
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b. Bagi investor, dapat memberikan masukan dan penambahan referensi 

serta pemahaman atas perusahaan yang akan di investasi, khususnya 

mengenai pengaruh tingkat likuiditas terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu dapat memberikan bahan pertimbangan 

dan sumbangan pemakaian serta referensi bagi peneliti yang 

melakukan penelitian yang sama. 

 


