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ABSTRAK 

 

Oktavia Puspitasari, NIM 1722100032, Skripsi, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “Pengaruh Likuiditas, 

Aktivitas, dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas dengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Farmasi yang 

Terdaftar di BEI tahun 2015-2019” 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, aktivitas, dan struktur 

modal terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak10 perusahaan. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang 

digunakan antara lain uji deskriptif, uji asumsis klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi serta uji heteroskedastisitas,uji determinasi, dan uji 

hipotesis menggunakan metode regresi sederhana dan uji Moderate Regression 

Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas, aktivitas dan struktur modal berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan ukuran perusahaan mampu 

memoderasi pengaruh aktivitas terhadap profitabilitas namun ukuran perusahaan tidak 

mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap profitabilitas 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

 
Kata  Kunci:  Likuiditas (CR), Aktivitas (TATO), Struktur Modal (DER), 

Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan (UP) 
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ABSTRACT 

 

Oktavia Puspitasari, NIM 1722100032, Thesis, Accounting Study 

Program, Faculty of Economics, Widya Dharma University Klaten, "The Effect 

of Liquidity, Activity, and Capital Structure to Profitability with Firm Size as 

Moderating Variable in Pharmaceutical Companies Listed on The Indonesia 

Stock Exchange in 2015-2019" 

This study aims to examine the effect of liquidity, activity, and capital structure 

to profitability with firm size as a moderating variable in pharmaceutical companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The population in this study 

were pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015- 

2019. Amount of samples in this study are 10 companies. Sampling method using 

purposive sampling technique. The statistical methods used descriptive statistical 

test, classical assumption test including normality test, multicollinearity test, 

autocorrelation test, and heteroscedasticity test, determination test, and hypothesis 

testing using simple regression method and Moderate Regression Analysis (MRA) 

test. The results showed that liquidity had a positive and significant effect to 

profitability, activity, and capital structure had a negative, and significant effect to 

profitability. While company size is able to moderate the effect of activity to 

profitability, but firm size is not able to moderate the effect of liquidity and capital 

structure on profitability in pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2015-2019. 

Keywords: Liquidity (CR), Activity (TATO), Capital Structure (DER), 

Profitability (ROA), Firm Size (UP) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin berkembang 

serta persaingan usaha dan bisnis yang semakin ketat, membuat perusahaan yang 

ada di Indonesia harus terus mengembangkan perusahaan agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Pendirian suatu perusahaan memiliki peranan penting 

untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Tujuan didirikannya suatu 

perusahaan untuk mendapatkan laba (profit) yang besar, sehingga hal tersebut 

membuat para manajer terus meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan 

mengembangkan dan menjalankan perusahaan secara optimal, sehingga 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas suatu perusahaan. 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah 

ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, 

karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh 

karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu 
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memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk 

mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau 

rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas (Astita dan 

Kalam, 2013). Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan return on asset 

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

yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasinya. Tingkat 

profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan mampu bekerja secara 

efektif dan efisien dalam suatu kegiatan operasionalnya (Sari dan Suprihhadi, 2019). 

Menurut Harahap (2017), rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk dapat 

memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus 

mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar yang jumlahnya 

harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar 

berupa kewajiban-kewajiban lancar (Bamaisyarah dan Fuadati 2019). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015), dan Meidiyustiani (2016) 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil 

penelitian Prabasari (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap  profitabilitas.  Sedangkan  pada  penelitian  Apriati  dkk.  (2017),  serta 
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Ratnasari dan Budiyanto (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Menurut pendapat Sari dan Suprihhadi (2019), aktivitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Indikator aktivitas dalam penelitian ini 

diukur dengan total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur keefektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan atau dengan kata lain mengukur berapa jumlah penjualan 

yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 

2015). Dalam penelitian Bamaisyarah (2017), Sari dan Suprihhadi (2019) 

menyatakan bahwa total aset turnover berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Sedangkan dalam penelitian Setiawan (2015), total asset turnover tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Menurut Novita dan Sofie (2015) berpendapat bahwa struktur modal adalah 

kombinasi antara hutang baik itu dalam bentuk hutang jangka panjang maupun 

hutang jangka pendek dengan modal sendiri untuk membelanjai aktiva-aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. Penelitian Dewi dkk. (2020) menyatakan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Astita dan Kalam 

(2013), dan Novita dan Sofie (2015) menyatakan struktur modal berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian Setiawan (2015) 

menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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Ukuran perusahaan merupakan penggolongan perusahaan yang masuk dalam 

golongan perusahaan besar, sedang, dan kecil (Dewi dkk., 2020). Perusahaan besar 

mempunyai kemudahaan untuk mengakses ke pasar modal, oleh karena itu besar 

kecilnya perusahaan sangat berpengaruh untuk mendapatkan sumber dana dari para 

investor yang akan melakukan mengivestasikan pada perusahaan tersebut. Ukuran 

perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat dilihat atau diukur 

melalui total aset yang dimiliki perusahaan. Rendahnya total aset maka dapat 

dikatakan perusahaan tersebut masuk ke dalam golongan perusahaan kecil, 

sebaliknya apabila mempunyai total aset yang tinggi perusahaan itu tergolong dalam 

perusahaan besar yang menyebabkan investor akan yakin dalam berinvestasi dan 

semakin aman di perusahaan tersebut karena harta yang dimilikinya besar. Dalam 

penelitian ini, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel pemoderasi yang 

dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh likuiditas, aktivitas, struktur modal 

terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan dipilih karena memiliki hubungan positif 

terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan diyakini mampu memperkuat likuiditas, 

aktivitas, dan struktur modal terhadap profitabilitas, ketika ukuran perusahaan besar 

itu, memiliki total aset yang besar maka ukuran perusahaan dapat mempengaruhi 

variabel likuiditas, aktivitas, dan struktur modal sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas yang tinggi. Dengan adanya sumber daya yang besar, maka perusahaan 

dapat melakukan investasi baik untuk aktiva lancar maupun aktiva tetap dan juga 

memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar. 
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Dengan adanya penjualan yang semakin meningkat, perusahaan dapat menutup 

biaya yang keluar pada saat proses produksi. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih 

ditemukan hasil penelitian yang tidak konsisten dari setiap variabel yang diuji, 

sehingga penelitian ini ingin menguji kembali dengan perusahaan farmasi sebagai 

sampelnya. Farmasi merupakan industri yang besar dan terus berkembang. Jumlah 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia relatif sedikit 

dibandingkan dengan perusahaan di bidang lainnya, hal ini pulalah yang membuat 

peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan farmasi sebagai objek yang akan 

diteliti. 

Perusahaan farmasi dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan 

akhir-akhir ini kesadaran akan pentingnya kesehatan telah mengalami peningkatan. 

Hal ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah seperti BPJS kesehatan, yang 

bertujuan agar masyarakat memperolah pelayanan kesehatan yang lebih baik, 

kemudahan dalam akses pemeriksaan kesehatan maupun obat-obatan. Menurut 

Direktur Jenderal industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) Kemenperin, Achmad 

Sigit Dwiwahjono mengungkapkan bahwa, industri farmasi merupakan salah satu 

sektor yang memiliki kinerja gemilang dan memberikan kontribusi signifikan bagi 

perekonomian nasional. Pada triwulan I tahun 2019 industri farmasi, produk obat 

kimia dan obat tradisional mampu tumbuh hingga 8,12% atau melampaui 

pertumbuhan ekonomi diangka 5,07% (www.kemenperin.go.id). 

http://www.kemenperin.go.id/
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, dan Struktur Modal terhadap 

Profitabilitas dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi pada 

Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas maka 

rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019? 

2. Apakah aktivitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019? 

4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2019? 

5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh aktivitas terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2019? 
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6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 

2019. 

2. Untuk menguji apakah aktivitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 

2019. 

3. Untuk menguji apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2019. 

4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh aktivitas 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 
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6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh struktur 

modal berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor 

 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang akan ditanamkan 

dananya, khususnya perusahaan farmasi dengan melihat profitabilitas yang 

optimal melalui variabel-variabel seperti likuiditas, aktivitas, struktur modal, 

dan profitabilitas. 

2. Bagi Perusahaan 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, 

khususnya perusahaan farmasi yang berhubungan dengan profitabilitas yang 

optimal. Melalui variabel-variabel seperti likuiditas, aktivitas, struktur modal, 

dan profitabilitas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 



9 
 

 

 

 
 

dalam bidang ilmu akuntansi mengenai likuiditas, aktivitas, struktur modal, dan 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang 

berkaitan dengan profitabilitas. 



 

 

 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka diperoleh simpulan sebagai berikut ini. 

1. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

Perusahaan yang semakin tinggi tingkat likuiditasnya maka akan semakin tinggi 

tingkat profitabilitas, karena perusahaan mampu memenuhi hutang lancarnya 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki, maka kinerja perusahaan juga 

dianggap cukup baik dan akan dengan mudah mendapatkan pinjaman dari pihak 

luar. Hal ini akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

2. Aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

Perusahaan yang memiliki aktivitas (TATO) tinggi akan mengakibatkan 

pendapatan profitabilitas menurun. Karena perusahaan dalam menghasilkan 

penjualan melalui penggunaan aktiva tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh 

pihak perusahaan sehingga laba yang diperoleh perusahaan kecil sehingga 

memperkecil perputaran aktivanya yang berakibat laba bersih yang dihasilkan 

akan semakin menurun karena perusahaan tidak dapat memanfaatkan aktiva 

tersebut 
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untuk meningkatkan penjualan yang akan berimbas pada profitabilitas 

perusahaan. 

3. Struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 

2019. Hal ini karena struktur modal yang dimiliki besar, maka semakin besar 

jumlah hutang jangka panjang, sehingga beban bunga akan bertambah dan laba 

operasi (operating profit) akan berkurang karena digunakan untuk melunasi 

beban bunga tersebut maka akan menurunkan jumlah profitabilitas perusahaan. 

4. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2019. Besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin akan 

melunasi hutang jangka pendek perusahaan. Besarnya laba yang dihasilkan 

perusahaan tidak menjadi jaminan akan mampu melunasi hutang perusahaan. 

5. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh aktivitas terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2019. Ukuran perusahaan yang besar, dengan total aset yang besar 

dari kapasitas penjualan yang besar dapat mempengaruhi aktivitas penjualan dan 

membutuhkan biaya operasional yang besar sehingga berakibat menurunkan 

profitabilitas perusahaan. 

6. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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tahun 2015-2019. Besar atau kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi struktur 

modal. Ukuran perusahaan juga tidak menjamin kelangsungan hidup perusahaan 

maupun lancarnya kegiatan operasional perusahaan. 

 

 
B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor 

 

Bagi investor atau calon investor disarankan lebih teliti mengamati 

perkembangan kinerja perusahaan. Investor harus mengetahui profitabilitas 

perusahaan karena dalam penelitian ini variabel likuiditas berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas dan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh aktivitas 

terhadap profitabilitas, sehingga dalam berinvestasi dapat memperoleh return 

yang diharapkan. 

2. Bagi perusahaan 

 

Bagi perusahaan farmasi untuk lebih memperhatikan faktor likuiditas, aktivitas, 

dan struktur modal secara efektif dan efisien agar perusahaan dapat menghasilkan 

profitabilitas atau laba yang optimal. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang 

diduga mampu mempengaruhi return on asset. Hal ini didukung dengan hasil uji 
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determinasi sebesar 36,5%, ini artinya masih ada 63,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih baik dan 

mampu memberikan informasi serta referensi yang lebih aktual. 
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