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ABSTRAK 

Dalam beberapa tahun terakhir ini. Indonesia mengalami krisis ckonomi yang 
bcrkcpanjangan. L3anyak induslri mcmbuluhkan sumbcr <.lana baru yang ti<.lak scdikit 
jumlahnya. Hal int terutama dialami industri yang mayoritas bahan bakunya diimpor 
dari luar negeri, seperti industri pharmaceutical. Salah satu altematif sumber dana 
diperoleh dari pasar keuangan (pasar modal). 

Pasar keuangan di Indonesia yang paling besar adalah PT. Bursa Efek Jakarta. 
rasar keuangan (pasar modal) tersebut melakukan pcnilaian kincrja dan prestasi, jika 
industri pharmaceutical yang terdaftar didalamnya menjual saham baru. Penilaian itu 
dapat dilihat dad laporan keuangan yang diterbitkan secara rutin, oleh karena itu 
rihak manajcmcn harus mclakukan armlisa kcuangan sccara kritis tidnk hanya rada 
situusi normal IlIcluinkun jugu pada situasi krisis CkOIlOllli, 

Semakin baik laporan keuangan. maka para investor akan scmakin tcrtarik 
untuk menanamkan modalnya. Salah satu pertimhangan para investor adalah 
profitabilitas. Protitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan Jaba, 
sedangkan laba adalah salah satu tujuan para investor. Faktor profitabilitas menjadi 
terpenting daripada faktor-faktor lainnya (likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas), 
karena betapapun besar faktor-faktor lain. kalau industri tersebut tidak mampu 
menggunakan modal secara efisien maka tidak memperoleh laba yang besar. 
Dampaknya industri akan kesulitan keuangan terutama dalam membayar hutang. 

Pada masa sebelum krisis ekonomi, profitabilitas industri pharmaceutical di 
PT. Bursa Efek Jakarta dinilai baik oleh para investor. Skripsi ini berusaha meneari 
tahu arakah rrolitahilitas inuustri pharl1l(f('('ltli('ul yang tcruanar <.Ii PT. Bursa r:lck 
Jakarta paua selama krisis ckonomi mengalami pcrbcdaan yang signilikan. Variabel
variabcl yang uigunakan aualah ROE (Uelurn On I~'quily), ROA (Uellirn On Asset), 
BEP (Basic Earning Power), dan PMOS (Profit Marjin On Sales). 

PeneIitian int dilakukan pada industri pharmaceutical seeara keseluruhan, 
sehingga hasilnya menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan pada sebelum dan 
selama krisis ekonomi. Jika penelitian hanya dilakukan pada satu industri saja, maka 
hasi1nya ada beberapa industri menunjukan pcrbedaan dan ada. yang tidak 
menunj ukan perbedaan signifikan terhadap profitabi litasnya. 

Berdasarkan hasil pengujian (uji-t) dan analisa, maka diketahui bahwa PMOS, 
ROA, dan ,ROE tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan pada BEP 
mengalami perbedaan yang signifikan. Jadi secani keseluruhan dapat disimpulkan 
bahwa profitabilitas industri pharmaceutical yang terdaftar di PT. Bursa Efek Jakarta 
pada selama krisis ekonomi tidak ada perbedaan yang signifikan 
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