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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri farmasi merupakan industri yang berbasis riset. Salah satu hal 

yang tidak bisa dihindarkan adalah timbulnya persaingan tajam antar 

perusahaan farmasi. Oleh karena itu perusahaan farmasi di Indonesia dituntut 

untuk mampu bersaing dengan cara membuat inovasi, promosi, dan sistem 

pemasaran yang baik, serta kualitas produk yang optimal.   

Hal ini didukung dengan perkembangan zaman yang cepat, bisnis alat 

kedokteran, obat-obatan, serta rumah sakit telah berkembang dengan pesat. 

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyaknya permintaan untuk 

memproduksi produk obat-obatan, alat kedokteran dalam bidang kesehatan 

tentunya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan profitabilitas 

pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Di sisi lain dampak yang kemungkinan bisa terjadi apabila produksi 

obat-obatan tidak dapat terjual dengan cepat maka akan menimbulkan kerugian 

pada perusahaan farmasi tersebut, karena produksi obat itu tidak memiliki 

masa kegunaan yang lama. Sebab dari itu butuhnya perhitungan terhadap 

Perputaran Modal Kerja pada perusahaan farmasi agar mengurangi dampak 

terjadinya kerugian terhadap perusahaan.  

Perusahaan Farmasi membutuhkan pengelolaan terhadap modal kerja 

secara lebih efisien. Maksudnya adalah perusahaan sebaiknya menyediakan 

modal kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. 
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Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu dapat diukur dengan melihat kesuksesan dan kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan asetnya secara produktif. Karena itu modal kerja sebagai 

salah satu komponen terpenting dari aset harus dikelola dan dimanfaatkan 

secara efektif dan produktif, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas 

perusahaan (Azlina, 2009). 

Ada beberapa alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas, antara lain: return on assets (ROA), dan return on equity (ROE). 

Dalam penelitian ini profitabilitas akan diukur dengan menggunakan return on 

assets (ROA). Ukuran profitabilitas sendiri sering digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan 

antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. (Azlina,2009). 

Sedangkan modal kerja sendiri merupakan investasi jangka pendek 

seperti kas, surat berharga, piutang, dan inventori atau seluruh aset lancar. 

Mengingat pentingnya modal kerja di dalam perusahaan, manajer keuangan 

harus dapat merencanakan dengan baik besarnya jumlah modal kerja yang 

tepat. Adapun tiga komponen modal kerja yaitu kas, piutang, dan persediaan. 

Ketiga komponen modal kerja tersebut dapat dikelola dengan cara yang 

berbeda untuk memaksimalkan profitabilitas atau untuk meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan. 
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Namun kemungkinan masih banyak perusahaan-perusahaan yang 

profitabilitas dan perputaran modal kerjanya menurun. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Purba (2011), yang berjudul “Pengaruh Perputaran Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia”, diketahui bahwa secara simultan perputaran kas, perutaran piutang 

dan perputaran persediaan berpergaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan secara parsial perputaran piutang yang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabiitas.  

Hilangnya kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan 

dalam kegiatan usahanya. Disamping itu kelebihan modal kerja juga akan 

menimbulkan efisiensi atau pemborosan dalam operasi perusahaan. Salah satu 

tujuan dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. 

Keuntungan atau laba merupakan sarana penting untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, semakin tinggi laba yang diharapkan 

perusahaan akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

tangguh menghadapi persaingan.  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin meneliti kembali 

tentang “Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah modal kerja yang diukur dengan perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan farmasi ? 
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C. Batasan Masalah

Penentuan batasan penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan. 

Peneliti membatasi penelitian dengan masalah yang diteliti adalah perputaran 

modal kerja yang terdiri 1) Perputaran Kas, 2) Perputaran Piutang, dan 3) 

Perputaran Persediaan. Untuk menghitung perputaran modal kerja dalam 

penelitian ini dengan menggunakan data laporan keuangan pada perusahaan 

farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2012-2015. 

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi. 

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi semacam pemikiran yang 

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi dan 

pertimbangan, khususnya bagi manajer keuangan dalam merencanakan serta 

pengendalian modal kerja, supaya memberikan keuntungan bagi perusahaan 

yang akan mendatang. 

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran pada peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh modal kerja 

terhadap profitabilitas, diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan 

landasan bagi peneliti selanjutnya. 


