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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tujuan utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

salah satunya yaitu memperoleh profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

selama periode tertentu. Informasi kinerja perusahaan, terutama 

profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumberdaya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan (Prastowo: 2008). 

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi mengelola sumber 

ekonomi secara efektif dan efisien untuk menyediakan barang dan jasa bagi 

masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Keuntungan tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan agar 

terus berjalan dari waktu ke waktu. 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimiliki  

perusahaan.  Profitabilitas  merupakan ukuran yang menunjukkan 

pelaksanaan (performance) perusahaan secara keseluruhan atau bagaimana 

efisiensi atas manajemen aktiva, kewajiban, dan ekuitas (Santoso, 

2009:493). Dalam penelitian ini, kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan seluruh aset yang dimiliki diukur dengan return 

on asset (ROA). 
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Return on asset (ROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja 

perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk 

menghasilkan laba operasi. Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh adalah ROA. ROA 

dapat menunjukkan efisiensi dari asset yang digunakan dalam menghasilkan 

laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kinerja perusahaan.  

Perusahaan juga harus memperhatikan kinerjanya dari sisi likuiditas. 

Likuiditas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Kemampuan ini 

dapat menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai aktiva yang produktif 

yang menjadi potensi untuk memberikan keuntungan. Untuk menilai 

keadaan tersebut dapat menggunakan current ratio (CR). 

Aktivitas penjualan perusahaan dengan memanfaatkan total asetnya 

yang tercermin melalui total asset turnover (TATO) juga dapat 

mempengaruhi besarnya laba. Sehingga dapat diambil kesimpulan bila total 

asset turnover (TATO) naik maka akan meningkatkan ROA, tetapi tidak 

dapat selamanya demikian karena ada faktor biaya yang muncul dari debt 

ratio (DR). DR menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total 

asset. Tinggi rendahnya DR akan mempengaruhi tingkat pencapaian ROA 

yang dicapai perusahaan.  

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

menjadi hal yang penting sebagai dasar pertimbangan untuk memecahkan 
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permasalahan terkait peningkatan profitabilitas bagi perusahaan. Menurut 

Brigham dan Houston (2012:89), rasio profitabilitas (profitability ratio) 

menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan 

utang terhadap hasil operasi. Selain itu margin laba bersih, perputaran total 

aktiva, pertumbuhan perusahaan, serta ukuran perusahaan pun mampu 

mempengaruhi profitabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

membatasi beberapa faktor yang akan diteliti yang diduga berpengaruh 

Terhadap profitabilitas diantaranya current ratio, total asset turnover, debt 

ratio. 

Penelitian Yanto (2013) menunjukkan bahwa variabel current ratio 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun, hasil 

penelitian Setiawan (2015) menunjukkan bahwa current ratio secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA). Penelitian Afriyanti 

(2011), menyatakan bahwa variabel total asset turnover berpengaruh positif 

signifikan terhadap return on asset (ROA). Namun, hasil penelitian 

Setiawan (2015) menyatakan bahwa TATO tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Penelitian Asiah (2011) menyatakan bahwa debt asset ratio 

(DR) berpengaruh negatif terhadap return on asset. Berbeda dengan hasil 

penelitian Syafrudin (2011) yang menyatakan bahwa debt asset ratio tidak 

berpengaruh terhadap return on asset.  

Industri Farmasi saat ini mengalami perkembangan dan perubahan 

yang sangat berarti. Hal ini bisa dilihat dari perubahan pola hidup dan 

kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan secara umum semakin 
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membaik dalam kacamata kesehatan, serta membaiknya situasi 

perekonomian Negara dan daya beli masyarakat. Selain itu dukungan 

program kesehatan pemerintah yang semakin gencar untuk akses kesehatan 

semakin mempercepat meningkatnya pola hidup sehat di masyarakat dari 

tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi pendorong utama bagi pengembangan 

industri farmasi nasional. Masa depan indutri farmasi Indonesia memiliki 

potensi sangat besar, mengingat total belanja kesehatan dan obat-obatan di 

Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan Negara-negara lain di Asean. 

(Sumber : http://indonesia-pharmacommunity.blogspot.co.id) 

Pertumbuhan pasar farmasi dunia khususnya di pasar Negara – 

negara berkembang akan terus tumbuh dengan pesat. Diperkirakan nilai 

belanja obat di pasar global akan mencapai US$ 1,30 triliun di tahun 2018 

yang mana merupakan kenaikan US$ 290 – 320 milyar dari tahun 2013. 

Pasar global meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 pasar obat 

global baru senilai US$ 795 milyar, kemudian meningkat menjadi US$ 989 

milyar di tahun 2013 dan perkirakan akan mencapai US$ 1,28 – 1,31 triliun 

lima tahun mendatang kenaikan ini dipicu oleh pertumbuhan populasi, 

khususnya manula dan makin mudahnya akses penderita kepada fasilitas 

kesehatan pada pasar Negara berkembang. (Annual Report PT Pyridam 

Farma, Tbk tahun 2014 hal 38) 

Rata-rata penjualan obat di tingkat nasional selalu tumbuh 12-13 % 

setiap tahun dan lebih dari 70 % total pasar obat di Indonesia dikuasai oleh 

perusahaan nasional. Angka ketergantungan impor bahan baku obat masih 

http://indonesia-pharmacommunity.blogspot.co.id/
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tinggi, bahkan 95-96 % diimpor dari China, India dan Eropa. Pertumbuhan 

positif industri farmasi terekam dari performa perusahaan farmasi di Bursa 

Efek Indonesia.(Sumber: http://indonesia-pharmacommunity.blogspot.co.id) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh berbeda dengan fenomena 

yang terjadi pada laporan keuangan Industri Farmasi yang ada di Indonesia 

jika dilihat dari penjualan dan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. 

Data penjualan dan laba bersih pada Industri Farmasi dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 

Data Penjualan dan Laba Bersih Industri Farmasi yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2014 

Tahun Penjualan  
(Jutaan 
Rupiah) 

Laba Bersih 
(Jutaan Rupiah) 

Persentase 
Penjualan 

(%) 

Persentase 
Laba 

Bersih (%) 
2010 Rp 19.735.362 Rp 1.930.911 - - 
2011 Rp 21.530.070 Rp 2.322.472 9% 20,3% 
2012 Rp 25.336.254 Rp 2.672.380 17% 15,1% 
2013 Rp 28.737.055 Rp 2.812.515 13% 5,2% 
2014 Rp 31.007.377 Rp 2.964.580 8% 5,4% 

Sumber: www.idx.co.id (diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa, penjualan industry farmasi 

tahun 2010 sampai 2013 mengalami fluktuasi, sedangkan laba bersih selalu 

mengalami penurunan pada tahun tersebut. Pada tahun 2014 penjualan 

perusahaan mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun 2013, akan tetapi 

pada tahun tersebut laba bersih perusahaan mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2012 penjualan meningkat dari tahun 2011 sebesar 17%, 

akan tetapi peningkatan penjualan tidak didukung dengan peningkatan laba 

http://indonesia-pharmacommunity.blogspot.co.id/
http://www.idx.co.id/


6 
 

bersih. Laba bersih tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 

sebesar 15,1%. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dan peningkatan 

penjualan yang tidak didukung dengan peningkatan laba bersih bertolak 

belakang dengan teori bahwa apabila penjualan meningkat, maka laba bersih 

perusahaan juga akan meningkat begitu juga sebaliknya, hal tersebut 

merupakan masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.   

B. Rumusan Penelitian  

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang maka 

rumusan penelitian yang akan dibahas adalah : 

1. Apakah current ratio, total asset turnover dan debt ratio berpengaruh 

terhadap Profitabilitas? 

2. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap Profitabilitas? 

C. Batasan Penelitian 

Untuk memfokuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka 

diperlukan batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

industri farmasi dan kimia yang masih aktif sampai tahun 2014 

2. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2006-2014. 

3. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah return on 

asset. 

4. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah (current 

ratio, perputaran total aset, debt ratio). 
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D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Menguji pengaruh current ratio, total asset turnover dan debt ratio 

terhadap Profitabilitas. 

2. Menguji variabel yang paling berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

E. Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk : 

1. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan 

dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang, 

dalam rangka pengambilan keputusan. 

2. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan informasi bagi 

investor sebelum melakukan penanaman modal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh 

peneliti selanjutnya yang ingin meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas dengan menambahkan variabel-variabel 

lainnya yang masih berkaitan.  

 


