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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana yang dilakukan oleh investor 

dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Pada saat ini 

banyak investor yang melakukan investasi dalam bentuk portofolio investment. 

Portofolio investment adalah investasi dalam bentuk kertas bisa berupa saham, 

obligasi, reksadana dan lain-lain. Dalam portofolio investment banyak investor 

memilih saham sebagai bentuk investasinya. Saham adalah surat berharga sebagai 

tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Investasi dalam bentuk saham  

biasanya dilakukan di pasar modal.  

Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, 

termasuk di dalamnya adalah bank-bank dan semua lembaga perantara di bidang 

keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, 

pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna 

memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya 

dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.
1
 Secara sederhana pasar modal 

dapat diartikan sebagai bahan untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan 

dana jangka panjang (borrower) dengan pihak yang memiliki dana tersebut (lender).
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Pemerintah Indonesia menyediakan tempat jual beli saham untuk para 

investor di Bursa Efek Indonesia (BEI). Efek yang di perjualbelikan di Indonesia 

tidak hanya efek konvensional tetapi juga efek syariah. Perusahaan yang memiliki 

saham syariah yang memenuhi kriteria syariah terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII). Salah satu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) adalah PT. 

Kalbe Farma Tbk. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 

juli 1991. selain itu pada tahun 2004  PT. Kalbe Farma Tbk. mulai terdaftar di 

Jakarta Islamic index (JII). PT. Kalbe Farma Tbk. adalah penyedia perawatan 

kesehatan terbesar di Indonesia, dengan pemasaran yang tak tertandingi. Perusahaan 

ini juga merupakan perusahaan farmasi publik yang terdaftar di Asia Tenggara.  

Perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang kian pesat menjadi 

perekonomian terbuka. Setiap perusahaan saling bersaing secara ketat untuk bisa 

mengikuti perkembangan perekonomian sehingga tidak tertinggal dan mengalami 

penurunan. Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh 

profitabilitas yang maksimal dari aktivitas operasionalnya.  

Aktivitas operasional perusahaan secara umum meliputi aktivitas produksi, 

distribusi, promosi, dan penjualan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka 

perusahaan memerlukan manajemen dengan tingkat efektivitas yang tinggi. 

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilihat dari laba yang diperoleh perusahaan. 

Besarnya laba yang diperoleh perusahaan dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan.  



3 
 

 

Profitabilitas memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya. Hal ini dikarenakan 

profitabilitas dapat menjadi gambaran bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik 

di masa mendatang. Beberapa cara dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. Salah satu cara yang dapat dipakai adalah dengan 

menggunakan tingkat pengambalian aset atau Return on Asset (ROA). Rasio ini 

diperoleh dari perbandingan antara pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan sebelum pajak dibandingkan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi rasio ini, maka akan 

semakin baik keadaan perusahaan dan semakin baik pula laba yang diperoleh. 

 Total Asset Turnover (TATO) mengukur tingkat efektiftas perusahaan dalam 

penggunaan aset operasi perusahaan untuk menghasilkan penjualan agar memperoleh 

pendapatan.
3
 Rasio ini menggambarkan total perputaran aktiva dalam satu periode 

tertentu. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa aktiva dapat digunakan secara 

efektif dan berputar lebih cepat dalam memperoleh laba. Apabila dalam menganalisis 

rasio ini selama beberapa periode menunjukkan suatu tren yang cenderung 

meningkat, memberikan gambaran bahwa semakin efisien penggunaan aktiva.
 4

 

Total Asset Turnover (TATO) dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan dan 

total aktiva, baik lancar maupun aktiva tetap. Karena itu, Total Asset Turnover 

                                                           
3
 Pridadi, Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS dan PSAK, ( Jakarta: PPM, 2002), 

hlm.255 
4
 Sawir Agnes. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama. 2005). hlm. 67. 



4 
 

 

(TATO) dapat diperbesar dengan menambah aktiva pada satu sisi dan pada sisi lain 

diusahakan agar penjualan dapat meningkat relatif lebih besar dari peningkatan aktiva 

atau dengan mengurangi penjualan disertai dengan pengurangan relatif terhadap 

aktiva, (Pieter Leunupun, 2003). Dengan demikian hubungan antara Total Asset 

Turnover (TATO) dengan Return on Asset (ROA) adalah positif. 

Gross Profit Margin (GPM) mengukur efisiensi pengembalian harga pokok 

atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk 

memproduksi secara efisien. Gross Profit Margin (GPM) yang meningkat 

menunjukkan semakin besar tingkat kembalian keuntungan kotor yang diperoleh 

perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga pendapatan yang diperoleh 

menjadi meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan Gross Profit Margin 

(GPM) dengan Return on Asset (ROA) adalah positif artinya, jika Gross Profit 

Margin (GPM) mengalami kenaikan maka Return on Asset (ROA) akan meningkat. 

Selama ini telah banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan Return on 

Asset (ROA) sebagai variable dependen, dan Total Asset Turnover (TATO) sebagai 

variable independen. Raditya Jatismara dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh 

Total Asset Turnover (TATO), Debt to Equity  Ratio (DER), Dividen, Sales dan 

Curent Ratio (CR) terhadap Return on Asset (ROA) (Studi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa secara parsial variabel 

Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 
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variabel Return on Asset (ROA), sedangkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Dividen Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on Asset 

(ROA), sementara variabel Sales Growth secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap Return on Asset (ROA), Secara Parsial variable Current Ratio (CR) 

berpengaruh signifikan negatif terhadap variable Return on Asset (ROA). 

Melinda Afriyanti Pengaruh Faktor Current Ratio (CR), Total Asset Turnover 

(TATO), Debt to Equiti Ratio (DER), Sales dan Size Terhadap Return on Asset (ROA) 

(Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2006-2009). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang berpengaruh 

signifikan adalah variabel Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA), sedangkan variable Sales dan 

Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti 

tertarik untuk menggunakan Total Asset Turnover (TATO) sebagai variabel  

independen. Selain itu peneliti belum menemukan penelitian yang menggunakan 

Gross Profit Margin (GPM) sebagai variabel independen dengan menggunakan 

Return on Asset (ROA) sebagai variabel dipenden. Oleh karena itu peneliti merasa 

perlu menggunakan Total Asset Turnover (TATO) dan Gross Profit Margin (GPM) 

sebagai varibel independen dengan Return on Asset (ROA) sebagai variabel 

dipenden.
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Dalam teori di atas, dapat dikatakan bahwa Gross Profit Margin (GPM) dan 

Total Asset Turn Over (TATO) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA) 

secara signifikan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Gross Profit Margin (GPM) 

dan Total Asset Turnover (TATO) berbanding lurus terhadap Return on Asset (ROA). 

Berikut data  Gross Profit Margin (GPM), Total Asset Turnover (TATO) dan Return 

on Asset (ROA) pada PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2007-2015. 

Tabel 1.1 

Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap Return on Asset (ROA) PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2007-2015 

Tahun 
Gross Profit Margin 

X1 (%) 

 Total Asset Turnover 

X2 (%) 

Return on Asset 

Y1 (%) 

2007 50.70 1.36 22.55 

2008 48.29 1.40 20.65 

2009 49.65 1.40 22.69 

2010 50.52 1.45 25.18 

2011 50.87 1.31 24.02 

2012 47.91 1.45 18.85 

2013 47.99 1.41 17.41 

2014 48.80 1.40 17.07 

2015 48.03 1.30 15.02 
Sumber :Laporan Keuangan Publikasi PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2007-2015 (www.idx.co.id) 

 

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pada tahun 2008 Total Asset Turnover 

(TATO) mengalami kenaikan sebesar 0.04%, sedangkan Return on Asset (ROA) 

mengalami penurunan sebesar 1.90%. Kemudian pada tahun 2009 Total Asset 

Turnover (TATO) mengalami stagnan (tetap), sedangkan Return on Asset (ROA) 

mengalami kenaikan sebesar 2.04%. Pada tahun 2010 Gross Profit Margin (GPM) 

maupun Total Asset Turnover (TATO) mengalami kenaikan yang diikuti dengan 

kenaikan Return on Asset (ROA). Gross Profit Margin (GPM) mengalami kenaikan 

http://www.idx.co.id/
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sebesar 0.87%, dan Total Asset Turnover (TATO) sebesar 0.05%, serta Return on 

Asset (ROA) sebesar 2.49%.  

Pada tahun 2011 Gross Profit Margin (GPM) mengalami kenaikan sebesar 

0.35%, sedangkan Return on Asset (ROA) mengalami penurunan sebesar 1.16%. 

Pada tahun 2012 Total Asset Turnover (TATO) mengalami kenaikan sebesar 0.14%, 

sedangkan Return on Asset (ROA) turun sebesar 5.17%. Pada tahun 2013 Gross 

Profit Margin (GPM) mengalami kenaikan sebesar 0.8%, sedangkan Return on Asset 

(ROA) mengalami penurunan sebesar 1.44%. Begitupun yang terjadi pada tahun 

2014 Gross Profit Margin (GPM) mengalami kenaikan sebesar 0.81%, sedangkan 

nilai Return on Asset (ROA) turun sebesar 0.34%. Pada tahun 2015 Gross Profit 

Margin (GPM) mengalami penurunan sebesar 0.77%, sedangkan nilai Return on 

Asset (ROA) mengalami penurunan sebesar 2.05%. 

Berdasarkan data tersebut Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset 

Turnover (TATO) maupun Return on asset (ROA) mengalami pergerakan fluktuatif 

dari tahun 2007 sampai 2015. Gross Profit Margin (GPM) mengalami penurunan 

pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2011 mengalami kenaikan. 

Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2013 dan 

2014 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan. Pada 

tahun 2008 Total Asset Turnover (TATO) mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 

2009 mengalami stagnan. Pada tahun 2010 mengalami penurunan, dan pada tahun 

2011 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan, akan 

tetapi pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan. Sedangkan Return on 
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asset (ROA) didominasi dengan penurunan terutama dari tahun 2011 sampai 2015. 

Untuk melihat pergerakan nilai Gross Profit Margin (GPM), Total Asset Turnover 

(TATO) dan Return on Asset (ROA) dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik 1.1 

Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap Return on Asset (ROA) PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2007-2015 

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa Gross Profit Margin (GPM), Total 

Asset Turnover (TATO) dan Return on Asset (ROA) sangat fluktuatif. Pada tahun 

2011 Gross Profit Margin (GPM) mengalami kenaikan, sedangkan Return on Asset 

(ROA) mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2013 Gross Profit Margin 

(GPM) mengalami kenaikan, sedangkan Return on Asset (ROA) mengalami 

penurunan. Selanjutnya paada tahun 2014 Gross Profit Margin (GPM) mengalami 

kenaikan, sedangkan Return on Asset (ROA) mengalami penurunan. Ketidak sesuaian 

terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2014 di mana peningkatan dan penurunan Gross 
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Profit Margin (GPM) tidak diikuti dengan peningkatan dan penurunan Return on 

Asset (ROA). Sedangkan dalam teori jika Gross Profit Margin (GPM) mengalami 

kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan Return on Asset (ROA). 

Pada tahun 2008 Total Asset Turnover (TATO) mengalami kenaikan, 

sedangkan Return on Asset (ROA) mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 

2009 Total Asset Turnover (TATO) mengalami stagnan (tetap), sedangkan Return on 

Asset (ROA) mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2012 Total Asset 

Turnover (TATO) mengalami kenaikan, sedangkan Return on Asset (ROA) 

mengalami perunan.. Ketidak sesuaian terjadi pada tahun 2008, 2009 dan 2012 di 

mana peningkatan Total Asset Turnover (TATO) tidak diikuti dengan peningkatan. 

Return on Asset (ROA). Sedangkan dalam teori jika Total Asset Turnover (TATO) 

mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh peningkatan Return on Asset (ROA). 

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal 

tersebut dengan judul Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset 

Turnover (TATO) terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan yang 

Terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) Studi di PT. Kalbe Farma Tbk. 

Periode 2007-2015. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa adanya 

hubungan antara Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset Turnover (TATO) yang 

mana keduanya diduga memiliki pengaruh terhadap Return on Asset (ROA). 
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Selanjutnya peneliti merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh Gross Profit Margin (GPM) secara parsial terhadap 

Return on Asset (ROA) PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2007-2015? 

2. Seberapa besar pengaruh Total Asset Turnover (TATO) secara parsial  terhadap 

Return on Asset (ROA) PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2007-2015? 

3. Seberapa besar pengaruh Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset Turn over 

(TATO) secara simultan terhadap Return on Asset (ROA) PT. Kalbe Farma Tbk. 

Periode 2007-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Gross Profit Margin (GPM) 

secara parsial terhadap Return on Asset (ROA) pada PT. Kalbe Farma Tbk. 

Periode 2007-2015; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Total Asset Turn Over (TATO) 

secara parsial  terhadap Return on Asset (ROA) pada PT. Kalbe Farma Tbk. 

Periode 2007-2015; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Gross Profit Margin (GPM) dan 

Total Asset Turnover (TATO) secara simultan terhadap Return on Asset (ROA) 

pada PT. Kalbe Farma Tbk. periode 2007-2015. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara praktik, 

seperti peneliti uraikan sebgai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset Turn 

over (TATO) terhadap Return on Asset (ROA) PT. Kalbe Farma Tbk; 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Gross Profit 

Margin (GPM) dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return on Asset 

(ROA) PT. Kalbe Farma Tbk; 

c. Mengembangkan konsep dan teori Gross Profit Margin (GPM) dan Total 

Asset Turnover (TATO) serta pengaruhnya terhadap Return on Asset (ROA) 

PT. Kalbe Farma Tbk. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi investor dan praktisi pasar modal menjadi bahan pertimbangan untuk 

merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian Gross Profit Margin 

(GPM) dan Total Asset Turnover (TATO) serta pengaruhnya terhadap Return 

on Asset (ROA) PT. Kalbe Farma Tbk; 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan 

investasi di pasar modal. 

c. Bagi pemerintah dapat menjadi nbahan pertimbangan merumuskan kebijakan 

untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 


