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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri farmasi adalah salah satu industri yang menjadi prioritas di 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu 

negara dapat diukur dengan tingkat kesehatan. Kesehatan sangat erat kaitannya 

dengan ketersediaan obat-obatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan 

masyarakat. Maka, industri farmasi sebagai industri yang memproduksi obat-

obatan memiliki peran penting dalam usaha pelayanan kesehatan masyarakat. 

Industri farmasi berperan dalam menjamin ketersediaan obat yang memiliki 

kualitas yang baik untuk masyarakat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus 

ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting kesehatan melalui 

perluasan jangkauan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS 

Kesehatan di Indonesia. Tindakan pemerintah ini merupakan salah satu faktor 

pendorong yang membuat industri farmasi bertumbuh.  

Saat ini di Indonesia tumbuh berbagai perusahaan yang bergerak di bidang 

farmasi dan membuat tingkat persaingan pada bidang usaha ini menjadi lebih 

tinggi. Hingga kini terdapat sepuluh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Banyaknya perusahaan yang bertumbuh di sektor industri 

farmasi membuat perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing dalam usaha 

peningkatan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi 
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akan mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Selain itu, nilai 

perusahaan yang tinggi juga akan menarik para investor untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. Semakin banyak dana yang diivestasikan investor pada 

perusahaan, maka akan semakin besar peluang perusahaan untuk mengembangkan 

usahanya lebih lagi. 

Kinerja keuangan perusahaan tentunya mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima 

kelompok dasar, yaitu rasio likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, dan 

penilaian (Sawir, 2001). Masing-masing rasio keuangan memiliki fungsi dan 

informasi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Analisis pada kelima kelompok 

rasio tersebut dapat memberikan pandangan yang lebih baik mengenai kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran 

mengenai nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan Price to Book Value (PBV). Price to 

Book Value (PBV) adalah salah satu rasio yang tergolong sebagai rasio penilaian. 

Rasio penilaian atau valuation ratio merupakan ukuran yang paling komprehensif 

untuk menilai kinerja perusahaan, karena rasio ini menggambarkan penilaian 

pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi dari perusahaan yang sedang 

berjalan atau going concern (Sawir, 2001). Price to Book Value (PBV) 

menyajikan perbandingan antara harga pasar terhadap nilai buku per saham. 

Perhitungan Price to Book Value (PBV) untuk mengukur nilai perusahaan akan 

memberikan gambaran nilai perusahaan yang lebih akurat bila dibandingkan 
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dengan perhitungan nilai perusahaan menggunakan Price to Earnings Ratio 

(PER). Hal ini disebabkan karena Price to Earnings Ratio (PER) menyajikan 

perhitungan nilai perusahaan yang berkaitan dengan earnings perusahaan yang 

bersifat periodic. Sedangkan, Price to Book Value (PBV) menyajikan perhitungan 

nilai perusahaan berdasarkan nilai akuntansi (nilai riil) yang perubahannya 

bersifat akumulatif sejak perusahaan tersebut berdiri hingga saat ini sehingga 

hasilnya lebih terintegrasi dan menyeluruh. Perusahaan yang berjalan dengan baik 

dan berfungsi secara efisien akan mempunyai nilai pasar yang lebih besar atau 

sekurang-kurangnya sama dengan nilai buku saham perusahaan tersebut. 

Menurut Brigham dan Houston (2014), rasio likuiditas adalah rasio yang 

memberikan gambaran tentang hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan 

dengan kewajiban lancar perusahaan. Current ratio digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Sawir, 2001). Current ratio 

atau rasio lancar merupakan salah satu rasio likuiditas yang umum digunakan 

untuk menilai likuiditas perusahaan. Hal ini disebabkan karena current ratio 

merupakan salah satu rasio likuiditas yang baik untuk menilai likuiditas 

perusahaan. Current ratio mencakup seluruh aset lancar perusahaan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Sedangkan, 

rasio likuiditas lain seperti quick ratio dan cash ratio tidak mencakup seluruh aset 

lancar perusahaan. Apabila nilai current ratio rendah, maka mengindikasikan 

bahwa perusahaan mengalami masalah likuiditas, karena jumlah kewajiban jangka 

pendek perusahaan lebih besar daripada aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. 
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Sebaliknya jika nilai current ratio terlalu tinggi, kinerja perusahaan juga dinilai 

kurang baik, karena menunjukkan bahwa banyak dana menganggur yang dapat 

mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  

Menurut Murhadi (2013), rasio leverage atau rasio hutang adalah rasio 

yang memberikan gambaran tentang proporsi hutang terhadap aset ataupun 

terhadap ekuitas. Debt to equity ratio adalah rasio leverage yang membandingkan 

antara hutang dan ekuitas perusahaan. Perhitungan Debt to equity ratio dapat 

memberikan gambaran mengenai perbandingan hutang dan ekuitas dalam 

kegiatan pendanaan perusahaan, serta memberikan gambaran mengenai 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

Debt to equity ratio memiliki hubungan dengan nilai perusahaan karena rasio ini 

berkaitan dengan ekuitas perusahaan yang berhubungan dengan pemilik modal 

sendiri atau pemegang saham. Debt to equity ratio yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki risiko yang tinggi (Murhadi, 2013). Risiko 

perusahaan yang tinggi umumnya memberikan pengaruh yang buruk terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini disebabkan sebagian besar investor akan memilih 

perusahaan yang memiliki risiko yang kecil sehingga memberikan rasa aman pada 

mereka untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Rasio lain yang memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan adalah 

rasio profitabilitas. Secara objektif, rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Syamsuddin (1992), pengukuran 

profitabilitas perusahaan dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva, dan 
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modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas yang 

berhubungan dengan nilai perusahaan adalah Return on Equity (ROE). Menurut 

Murhadi (2013), return on equity akan memberikan gambaran tentang besarnya 

return yang dihasilkan bagi pemegang saham untuk dana yang ditanamkannya. 

Return on equity merupakan perbandingan antara net income dengan total equity 

perusahaan. Perhitungan Return on Equity dapat menggambarkan tingkat 

efektivitas perusahaan dalam mengelola modal sendiri, serta mengukur tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh oleh pemilik modal sendiri atau pemegang 

saham atas dana yang diinvestasikan pada perusahaan.  Semakin tinggi return on 

equity perusahaan, maka akan semakin baik (Murhadi, 2013). Return on equity 

yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki nilai yang baik, karena 

mampu menjamin para pemegang saham perusahaan melalui pemberian return 

yang besar. 

Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian (research gap) mengenai 

pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Putra dan Lestari (2016), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Pengaruh yang positif tersebut membuktikan bahwa likuiditas mampu 

menarik investor untuk berinvestasi. Likuiditas yang meningkat akan 

mengakibatkan nilai perusahaan juga meningkat. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhayati (2013) dan Arif (2015) menyatakan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi keputusan investor dalam berivestasi, 

karena likuiditas tidak mempengaruhi nilai perusahaan.  
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Di sisi lain, perbedaan hasil penelitian (research gap) juga terjadi pada 

pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratama dan Wiksuana (2016), menyatakan bahwa  leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, apabila leverage semakin tinggi 

maka nilai perusahaan pun akan semakin tinggi. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Sari dan Priyadi (2016), serta Noviari dan Lestari (2016) menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Proporsi hutang perusahaan 

yang tinggi akan mengakibatkan nilai perusahaan menurun. 

Selain terjadi perbedaan hasil penelitian (research gap) mengenai 

pengaruh likuditas dan leverage terhadap nilai perusahaan, perbedaan hasil 

penelitian juga terjadi pada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya (2013), Noviari 

dan Lestari (2016), serta Jayaningrat, dkk (2017) profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga mampu 

menarik investor untuk membeli saham. Respon investor tersebut mampu 

meningkatkan harga saham yang kemudian akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Moniaga (2013) dan Dewanto, dkk (2017) 

mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Menurut hasil penelitian Moniaga (2013) dan Dewanto, 

dkk (2017), rasio profitabilitas bukan merupakan indikator yang penting bagi para 
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investor sehingga rasio profitabilitas tidak secara langsung berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul 

penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan 

Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Industri Farmasi 

yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal-hal yang ingin diteliti 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas (current ratio) terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh leverage (debt to equity ratio atau DER) 

terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas (return on equity atau ROE) 

terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas (current ratio) terhadap nilai 

perusahaan. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh leverage (debt to equity ratio atau 

DER) terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas (return on equity atau 

ROE) terhadap nilai perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-

variabel yang terdapat pada penelitian ini untuk membantu 

meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan juga 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 

untuk melakukan evaluasi, dan perbaikan kinerja perusahaan di masa 

yang akan datang.  

2. Bagi calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

calon investor dalam mengambil keputusan investasi. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan 

likuiditas, leverage, dan profitabilitas yang diterapkan pada 

perusahaan serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. 
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4. Bagi penelitian yang akan datang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, khususnya terkait dengan nilai perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori yang berkenaan dengan variabel pada 

penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, 

dan definisi operasional variabel. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi, sampel dan teknik sampling, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang analisis dan pembahasan data menggunakan 

metode analisis data yang telah ditentukan pada bab metodologi penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari bab-bab 

sebelumnya. 

  


