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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Sektor Industri Farmasi  

       Industri farmasi merupakan industri yang bergerak dalam bidang kesehatan 

yang berfokus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat-batan. 

Perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah 

Hindia Belanda tahun 1817 yaitu NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. dan 

NV. Pharmaceutische Handel Vereneging J. Van Gorkom & Co. pada tahun 1865. 

Sedangkan industri farmasi modern pertama kali di Indonesia yaitu pabrik kina 

yang berlokasi di Bandung pada tahun 1896. Pada tahun 1957-1959 setelah perang 

kemerdekaan perusahaan farmasi milik belanda dinasionalisasi oleh pemerintah 

Indonesia yaitu Bovasta Bandoengsche Kinine Fabriek yang memproduksi pil kina 

dan Onderneming Jodium yang memproduksi Iodium dinasionalisasi yang 

berkembangan menjadi PT Kimia Farma (persero). Pada tahun 1918 pabrik 

pembuatan salep dan kasa, Centrale Burgelijke Ziekeninrichring berkembang 

menjadi perum Indofarma yang saat ini menjadi PT Indofarma (persero). 

Perkembangan yang cukup signifikan bagi perkembangan industri farmasi di 

Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal 

Asing (PMA) pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) pada tahun 1968 yang mendorong perkembangan industri farmasi 

Indonesia hingga saat ini. 
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       Sejauh ini industri farmasi yang telah go public sebanyak 10 perusahaan yang 

terdiri dari Darya Varia Laborataria Tbk, Indofarma Tbk, Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk, Kalbe Farma Tbk, Kimia Farma Tbk, Merck Sharp 

Dohme Farma Tbk, Merck Tbk, Pyidam Farma Tbk, Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk, Tempo Scan Pacifik. Perkembangan industri farmasi di Indonesia 

diyakini punya potensi besar untuk berkembang. Hal ini seiring dengan keluarnya 

Instruksi Presiden (Inpers) no 6/2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri 

Farmasi dan Alat Kesehatan. Namun, industri farmasi di Indonesia bahan baku yang 

digunakan untuk proses produksi masih bergantung dari bahan baku impor. 

Sehingga pengadaan bahan baku impor ini akan berimbas pada kenaikan harga jual 

obat-obatan apabila keadaan ekonomi tidak stabil dikarenakan adanya inflasi dan 

melemahnya nilai tukar. Berdasarkan data dari Gabungan Perusahaan Farmasi (GP 

Farmasi) lndonesia, ketergantungan impor bahan baku obat sangat tinggi yakni 

mencapai 95%. Indonesia mengimpor bahan baku farmasi sebagian besar dari 

Tiongkok, India, Jepang, dan beberapa negara di Eropa.  

       Dalam situasi ini pemerintah memiliki fokus dalam mendorong investasi 

farmasi ini dengan cara mengembangkan industri farmasi dangan membangun 

pabrik bahan baku farmasi, pengembangan farmasi ini dapat mengurangi bahan 

baku impor sehingga dapat menekankan harga obat-obatan di Indonesia. Tetapi, 

meskipun dalam kondisi perekenomian yang sulit masyarakat akan tetap 

mementingkan kesehatannya sehingga industri farmasi sejauh ini masih dapat 

berkembang meskipun terjadi masalah ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi 

maupun nilai tukar yang melemah.  
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4.1.2 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan dan Inflasi 

1. Rasio Likuditas 

        Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Indikator yang digunakan 

dalam rasio ini merupakan current ratio dimana rasio ini merupakan perbandingan 

antara aset lancar dengan hutang lancarnya. Perusahaan yang memiliki current ratio 

yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang kecil. 

Current ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑥 100% 

       Dengan penggunaan rumus diatas maka hasil current ratio pada sampel 

perusahaan farmasi pada periode 2013-2017 sebagai berikut: 

Tabel 8 

Hasil Perhitungan Current Ratio 

Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Bentuk Persentase) 

Kode 

Saham 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

DVLA 424,18 518,13 352,29 285,49 266,19 

KLBF 283,93 340,36 369,78 413,11 450,94 

KAEF 242,67 238,70 193,02 171,37 154,55 

MERK 397,95 458,59 365,22 421,66 308,10 

PYFA 153,68 162,68 199,12 219,08 352,28 

TSPC 296,19 300,22 253,76 265,21 252,14 

Rata-rata 

Industri 
299,77 336,45 288,86 295,99 297,36 

Sumber Data: Lampiran 1 

       Berdasarkan hasil dari tabel 8 menunjukkan bahwa secara umum current ratio 

dari perusahaan farmasi ini tergolong sangat baik jika dilihat dari rata-rata industri, 
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karena memiliki current ratio diatas 100% Hal ini menandakan bahwa perusahaan 

farmasi tidak memiliki masalah dalam pembayaran kewajiban jangka pendeknya. 

Tetapi dari tahun ke tahun industri farmasi ini dikatakan tidak berkembang. Hal ini 

dikarenakan rata-rata industri yang tiap tahunnya berubah tetapi tidak signifikan, 

perubahan yang tidak telalu besar tersebut dapat dikatakan industri tersebut tidak 

berkembang dikarenakan nilai aset lancar maupun hutang lancarnya yang 

bertambah ataupun berkurang tidak terlalu besar.  

       Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa perusahaan yang memiliki 

nilai tertinggi rasio lancar adalah Darya Varia Laborataria Tbk pada tahun 2014 

sebesar 518,13% sedangkan rasio lancar yang memiliki nilai terendah adalah 

Pyidam Farma Tbk pada tahun 2013 sebesar 153,68%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perusahaan farmasi yang memiliki kemampuan dalam pembayaran hutang 

jangka pendek yang paling baik adalah Darya Varia Laborataria Tbk pada tahun 

2014 karena perusahaan mampu menjamin hutang lancarnya dengan aset lancar 

yang dimilikinya.  

2. Rasio Leverage 

       Rasio leverage menunjukkan seberapa perusahaan tersebut pendanaannya 

bersumber pada hutang dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Indikator 

yang digunakan dalam rasio ini merupakan Debt to Equity Ratio yaitu sebagai 

berikut: 

Debt to Equity Ratio= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥 100% 
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Tabel 9 

Hasil Perhitungan Debt to Equity Ratio 

 Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Bentuk Persentase) 

Kode Saham 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

DVLA 30,10 28,45 41,37 41,85 46,99 

KLBF 33,12 26,56 25,22 22,16 19,59 

KAEF 52,18 63,88 67,02 103,07 136,97 

MERK 36,06 29,28 35,50 27,68 37,63 

PYFA 86,49 78,83 58,02 58,34 46,58 

TSPC 40,00 35,34 44,90 42,08 46,30 

Rata-rata 

Industri 
46,33 43,72 45,34 49,20 55,68 

 Sumber Data: Lampiran 2 

       Berdasarkan hasil perhitungan debt to equity ratio yang disajikan pada tabel 

9 diatas menunjukkan bahwa penggunaan dana perusahaan farmasi yang bersumber 

pada hutang bersifat fluktuatif. Tetapi rasio ini dari tahun ke tahun cenderung 

meningkat tetapi tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa industri tersebut 

melakukan investasi yang tidak terlalu besar sehingga hutangnya meningkat tetapi 

tidak terlalu besar, hutang yang meninggkat akan menyebabkan nilai rasio leverage 

meningkat. Namun, dari secara keseluruhan hasil perhitungan rasio ini cukup baik 

dilihat dari rata-rata industri yang menunjukkan bahwa industri farmasi ini tidak 

banyak menggunakan pendanaan yang bersumber dari hutang. Tetapi pada 

perusahaan Kimia Farma Tbk tahun 2016-2017 mengalami kenaikan yang cukup 

besar. Pada tahun 2016 rasio hutang ini sebesar 103,07% dan pada tahun 2017 rasio 

hutang mencapai 136,97%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Kimia 

Farma Tbk melakukan investasi sehingga hutang dari perusahaan tersebut 

bertambah, jika hutang bertambah maka nilai rasio leverage mengalami kenaikan. 
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3. Rasio Profitabilitas 

       Rasio Profitabilitas menunjukkan sebera besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan suatu laba. Indikator yang digunakan merupakan Return on Total 

Asset yaitu sebagai berikut: 

Return on Total Asset = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

Tabel 10 

Hasil Perhitungan Return on Total Asset 

 Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Bentuk Persentase) 

Kode 

Saham 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

DVLA 10,57 6,55 7,57 9,48 9,04 

KLBF 17,71 17,14 15,21 15,46 14,70 

KAEF 8,72 7,97 5,84 5,35 5,31 

MERK 25,17 25,32 23,19 20,69 18,41 

PYFA 3,54 1,54 2,58 2,57 3,07 

TSPC 12,47 10,78 9,25 8,00 6,21 

Rata-rata 

Industri 
13,03 11,55 10,61 10,26 9,46 

Sumber Data: Lampiran 3 

       Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa industri farmasi secara 

keseluruhan rata-rata industri memiliki rasio profitabilitas yang baik dikarenakan 

nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan bahwa dalam periode 2013-2017 tidak 

terdapat nilai yang negatif dalam artian industri farmasi tersebut tidak ada yang 

mengalami kerugian, meskipun dari rata-rata industri diatas menujukkan bahwa 

rasio profitabilitas industri farmasi cenderung menurun. Penurunan rasio 

profitabilitas ini menandakan bahwa industri farmasi sedang mengalami 

pertumbuhan yang tidak teralu besar, pertumbuhan yang tidak terlalu besar 
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menyebabkan  demand yang menurun sehingga berdampak pada penurunan laba 

atau penurunan rasio profitabilitas tersebut dikarenakan laba yang menurun yang 

diakibatkan oleh adanya faktor ekonomi seperti inflasi ataupun nilai tukar yang 

melemah. 

       Berdasarkan hasil perhitungan diatas perusahaan farmasi yang mimiliki nilai 

return on total asset yang tinggi yaitu pada perusahaan Merck Tbk pada tahun 2014 

sebesar 25,32%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut tergolong baik 

dalam pengelolaan asetnya untuk memperoleh laba. Sedangkan nilai return on total 

asset yang terendah yaitu pada perusahaan Pyidam Farma Tbk pada tahun 2014 

yang memiliki nilai hanya sebesar 1,54% dan pada tahun 2013 memiliki nilai 

sebesar 3,54%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan laba pada tahun 

2014 yang berimbas pada hasil return on total asset yang rendah.  

4. Inflasi 

       Inflasi merupakan masalah ekonomi yang terjadi diakibatkan kenaikan harga 

secara umum dan terus menerus. Akibat dari inflasi ini adalah turunnya daya beli 

masyarakat dikarenakan harga dari suatu barang naik tetapi pendapatan mereka 

tetap. Dalam penelitian ini tingkat inflasi yang digunakan merupakan inflasi 

tahunan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada periode 2013-2017. 

Tingkat inflasi disajikan pada tabel 11 berikut ini: 
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Tabel 11 

Tingkat Inflasi Tahunan 

Periode 2013-2017 

(Dalam Bentuk Persentase) 

Tahun Tingkat Inflasi 

2013 8,38 

2014 8,36 

2015 3,35 

2016 3,02 

2017 3,61 

Sumber Data: Lampiran 4 

       Dari data inflasi yang telah disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

inflasi pertahun mengalami penurunan tiap tahunnya. Dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2013 tingkat inflasi berkisar 8,38% sedangkan pada tahun 2014 tingkat inflasi 

menurun sebesar 8,36%, dan pada tahun 2015 tingkat inflasi sebesar 3,35% hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat inflasi menglami penurunan yang cukup besar. 

Sehingga perusahaan farmasi tidak mengalami masalah yang berkaitan dengan 

pengadaan bahan baku yang diimpor dikarenakan tingkat inflasi yang tidak terlalu 

tinggi, sehingga tidak berimbas pada tingkat penjualan maupun harga saham. 

5. Harga Saham 

       Harga saham merupakan harga pasar yang berlaku dan telah tercatat di Bursa 

Efek Indonesia sebagai harga penutupan (clossing price). Berikut ini harga saham 

perusahaan farmasi yang telah dijadikan sampel penelitian ini disajikan pada tabel 

12 : 
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Tabel 12 

Harga Saham Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Bentuk Rupiah) 

Kode Saham 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

DVLA 2.200 1.690 1.300 1.755 1.960 

KLBF 1.250 1.830 1.320 1.515 1.690 

KAEF 590 1.465 870 2.750 2.700 

MERK 9.450* 8.000* 6.775 9.200 8.500 

PYFA 147 135 112 200 183 

TSPC 3.250 2.865 1.750 1.970 1.800 

Rata-rata 

Industri 
2.815 2.664 2.021 2.898 2.806 

Keterangan : * merupakan hasil dari sebelum stock split sebanyak 20 saham yang dibagi 

dengan stock split 20 lembar saham 

Sumber Data: Lampiran 4 

       Dari tabel diatas menunjukkan bahwa harga saham pada industri farmasi 

mengalami fluktuasi harga yang cenderung pada penurun harga dari tahun ketahun 

hal ini dapat dilihat dari rata-rata industri farmasi tiap tahunnya. Penurunan harga 

saham ini disebabkan oleh laba yang menurun tiap tahunnya dikarenakan demand 

investor dalam berinvestasi menurun dikarenakan industri farmasi yang tidak 

berkembang atau dapat juga disebabkan oleh fakror ekternal perusahaan yaitu 

karena adanya inflasi dan nilai tukar yang melemah sehingga menyebabkan 

penurunan laba yang berdampak pada penurunan harga saham. 

      Dapat dilihat bahwa perusahaan farmasi yang memiliki harga saham tertinggi 

yaitu perusahaan Merk Tbk pada tahun 2013 sebesar Rp. 9.450 harga saham ini 

merupakan harga yang telah dipecah karena terjadinya stock split sebesar 20 saham 

yang pada awalnya harga sebelum terjadi pemecahan saham sebesar Rp. 189.000 

dengan harga sebelum dan setelah stock split yang tercantum di bursa efek harga 

saham tersebut merupakan harga saham yang tertinggi diantara perusahaan 



51 
 

 

farmaasi lainnya,  hal ini menunjukkan bahwa banyaknya minat investor yang ingin 

berinvestasi pada perusahaan Merk Tbk karena investor memiliki prospek bahwa 

kineja perusahaan tersebut tergolong baik jika dilihat dari rasio keuangannya. 

Sedangkan perusahaan yang mimiliki harga saham terendah yaitu perusahaan 

Pyidam Farma Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp. 112. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja perusahaan Pyidam Farma Tbk kurang baik dikarenkan pada tahun 2014 

perusahaan tersebut memiliki rasio profitabilitas yang rendah sehingga minat 

investor dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut berkurang. Berkurangnya 

minat investor berdampak penurunan harga saham. 

4.1.3 Analisis Regeresi Linear Berganda 

       Analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio 

likuiditas, leverage, profitabilitas, inflasi terhadap harga saham pada sektor farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara linear. Dari hasil pengujian regresi 

linear berganda yang telah dilakukan disajikan pada tabel 13 berikut ini: 

Tabel 13 

Hasil Uji Regresi Linear Bergamda 

Model  

Unstandardized  Standardized 

Coefficients 
t Sig  

Coefficients 

B 
Std. 

Erorr 

                    

Beta 

1.                (Constant) -4903,185 2276,975  -2,153 ,041 

LIKUIDITAS 5,478 5,027 ,196 1,090 ,286 

LEVERAGE 47,477 18,504 ,440 2,566 ,017 

PROFITABILITAS 383,242 54,907 ,951 6,980 ,000 

INFLASI  -112,577 118,107 -,100 -,953 ,350 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber Data: Lampiran 5 

       Dari data yang diperoleh pada tabel 13 persamaan regregsi yang didapat 

adalah: 
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HS = -4903,185+5,478CR + 47,477DER + 383,242ROA -112,577IN + e 

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa: 

1. Konstanta (α)  

Dari hasil persamaan regresi linear diatas konstanta sebesar -4903,185. Artinya 

jika Likuiditas , Leverage, Profitabilitas dan Inflasi sama dengan nol maka harga 

saham perusahaan farmasi dinyatakan mengalami penurunan sebesar 4903,185. 

2. Koefisien Regresi Likuiditas (Current Ratio) 

Dari hasil persamaan regresi linear diatas diketahui bahwa nilai CR sebesar 

5,478. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang searah 

terhadap harga saham. Artinya jika current ratio meningkat maka harga saham 

akan meningkat. Dengan kata lain apabila tingkat current ratio naik sebesar satu 

satuan maka harga saham akan naik sebesar 5,478 dengan asumsi bahwa debt to 

equity ratio, return on total asset dan inflasi konstan. 

3. Koefisien Regresi Leverage (Debt to Equity Ratio) 

Dari hasil persamaan regresi linear diatas diketahui bahwa nilai DER sebesar 

47,477. Hal ini menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan yang searah 

dengan harga saham. Artinya jika debt to equity ratio meningkat maka harga 

saham akan meningkat. Dengan kata lain apabila tingkat debt to equity ratio naik 

sebesar satu satuan maka harga saham akan naik sebesar 47,477 dengan asumsi 

bahwa current ratio, return on total asset dan inflasi konstan. 

4. Koefisien Regresi Profitabilitas (Return on Total Asset) 

Dari hasil persamaan regresi linear diatas diketahui bahwa nilai ROA sebesar 

383,242. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang 
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searah dengan harga saham. Dengan kata lain apabila tingkat return on total 

asset naik sebesar satu satuan maka harga saham akan naik sebesar 383,242 

dengan asumsi bahwa current ratio, debt to equity ratio dan inflasi konstan. 

5. Koefisien Regresi Inflasi 

Dari hasil persamaan regresi linear diatas diketahui bahwa nilai In sebesar               

-112,577. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan yang tidak 

searah dengan harga saham. Dengan kata lain apabila tingkat inflasi naik sebesar 

satu satuan maka harga saham akan turun sebesar 112,577 dengan asumsi bahwa 

current ratio, debt to equity ratio dan return on total asset konstan. 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

       Berdasarkan hasil SPSS 20 yang telah dilakukan diperoleh hasil uji asumsi 

klasik sebagai berikut ini: 

1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian 

normalitas dilakukan dengan dua metode yaitu dengan metode analisis grafik dan 

analisis statistik non-parametrik uji kolmogrof-smirnov (KS). Berikut ini hasil dari 

pengujian normalitas dengan metode analisis grafik dan analisis statistik non-

parametrik uji kolmogrof-smirnov (KS): 
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a.  Analisis Grafik  

 

Gambar 2 

Grafik Uji Normalitas Data 
Sumber: Lampiran 6 

       Dari grafik diatas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal 

serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya hal ini menujukkan 

bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Analisis Statistik non-parametrik Uji Kolmogrof-Smirnov (KS) 

Tabel 14 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual 

N 30 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation 1433,85232384 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,143 

Positive ,113 

Negative -,143 

Kolmogorov-Smirnov Z ,784 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,570 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Lampiran 7 



55 
 

 

        Dari tabel diatas menunjukkan hasil bahwa nilai signifikan sebesar 0,570 hal 

ini berarti bahwa nilai residual berdistribusi normal karena nilai signifikan sebesar 

0,570 > alpha yaitu sebesar 0,05. 

2. Uji Multikolinearitas 

       Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen 

dapat dilakukan dengan cara menggunakan Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Hasil dari pengujian nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) disajikan pada tabel 15 berikut ini: 

Tabel 15 

Hasil Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)  

Variabel Tolerance  VIF Kesimpulan 

Likuiditas 0,332 3,014 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Leverage 0,364 2,745 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Profitabilitas 0,578 1,729 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Inflasi 0,974 1,027 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Lampiran 5 

       Dari tabel diatas menunjukkan bahwa current ratio, debt to equity ratio, return 

on total asset dan inflasi memiliki nilai VIF masing-masing < 10 dan nilai tolerance 

> 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada 

penelitian ini. 
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3. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi ini ditujukan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antar kesalahan penganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi maka 

terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap baik apabila terlepas 

dari autokorelasi. Dalam mendeteksi data apakah terdapat autokorelasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson. Berikut hasil dari 

penelitian ini dengan menggunakan Durbin Watson: 

Tabel  16 

Hasil Pengujian Durbin Watson 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate DurbinWatson 

1.  ,855a ,732 ,689 1544,30621 1,919 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, LEVERAGE, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS   
b. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Lampiran 8 

       Dari hasil diatas menujukkan nilai DW sebesar 1,919 dalam kriteria pengujian 

Durbin Watson jika nilai du < dw < 4-du tidak terjadi autokorelasi. Dilihat dari hasil 

diatas diperoleh nilai du = 1,739 dan nilai dL = 1,143 hal ini menunjukkan bahwa 

nilai du = 1,739 < nilai dw =1,919 < nilai 4-du =2,261  hal ini menunjukkan bahwa 

hasil dari penelitian dinyatakan tidak terjadi autokorelasi dikarenakan nilai du < dw 

< 4-du. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

       Heteroskedastisitas memiliki arti bahwa terdapat varian variabel pada model 

regresi yang tidak sama. Apabila terjadi sebaliknya varian variabel pada model 

regresi miliki nilai yang sama maka disebut homoskedastitas. Untuk mendeteksi 

adanya masalah hetrodekedastitas dapat menggunakan metode analisis grafik. 

Berikut ini hasil grafik pengujian heteroskedastisitas penelitian ini: 

 

Gambar 3 

Grafik Heteroskedastisitas 

Sumber: Lampiran 9 

       Berdasarkan dari gambar grafik diatas menunjukkan titik-titik berada diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak dan tidak membentuk pola yang 

jelas, maka dapat dinyatakan model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.1.5 Koefisien Determinasi (R2) 

       Koefisien determinasi bertujuan pada pengukuran sebera jauh kemampuan 

variabel independen yaitu likuiditas, leverage, profitabilitas dan inflasi dalam 

menerangkan variasi variabel dependen yaitu harga saham. Berikut hasil pengujian 

yang telah dilakukan disajikan pada tabel 17 berikut ini: 

Tabel  17 

Hasil Koefisien Deteminasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1.  ,855a ,732 ,689 1544,30621 

Sumber: Lampiran 8 

       Berdasarkan dari tabel diatas diketahui R square (R2) sebesar 0,732 atau 

73,2% yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi harga saham sektor 

farmasi, sedangkan sisanya sebesar 26,8% dipengaruhi oleh  variasi variabel lain 

yang tidak dimasukkan pada penelitian ini. 

       Sedangkan untuk korelasi berganda atau R ditujukan untuk mengukur 

keeratan hubungan secara simultan antara variabel indpenden yang merupakan 

likuiditas, leverage, profitabilitas dan inflasi terhadap harga saham sektor farmasi. 

Dapat dilihat dari hasil diata menunjukkan nilai R sebesar 0,855 atau 85,5% 

menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen yaitu likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan inflasi secara simultan terhadap harga saham sektor farmasi 

memiliki hubungan yang erat. 
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4.1.6 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

       Uji F ini dilakukan untuk menguji variabel dalam penelitian ini yang 

merupakan likuiditas, leverage, profitabilitas, dan inflasi layak atau tidak digunakan 

dalam model penelitian ini dengan melihat apakah variabel independen tersebut 

memiliki pengaruh secara keseluruhan atau tidak. Kriteria dari pengujian dalam uji 

F ini dengan tingkat signifikan α=5% ini sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi uji F > α yaitu 0,05 maka hipotesis nol diterima 

2. Jika nilai signifikansi uji F < α yaitu 0,05 maka hipotesis nol ditolak 

Hasil pengujian pada penelitian ini disajikan pada tabel 18 berikut ini: 

Tabel 18 

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Anova 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 162563473,756 4 40640868,439 17,041 ,000b 

Residual 59622042,111 25 2384881,684     

Total 222185515,867 29       

a. Dependent Variable: Harga Saham 

b. Predictors: (Constant), INFLASI, LEVERAGE, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS 

Sumber: Lampiran 10 

       Berdasarkan dari hasil tabel diatas menunjukkan nilai siginifikansi uji F 

sebesar 0,000 hal ini berarti nilai signifikan uji F < tingkat signifikan sebesar 0,05 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari 

likuiditas, leverage, profitabilitas dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap 

harga saham sektor farmasi. Berdasarkan hasil diatas maka model ini dikategorikan 

model penelitan yang layak.  
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4.1.7 Uji Hipotesis 

       Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t yaitu menguji seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel variabel indpenden lainnya konstan atau dengan kata lain 

menguji secara parsial (individu) pengaruh variabel independen yang terdiri dari 

likuiditas, leverage, profitabilitas, dan inflasi masing-masing memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu harga saham pada sektor farmasi. Berikut ini hasil 

peengujian hipotesis disajikan pada tabel 19: 

Tabel 19 

Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Model t Sig. Keterangan 

1 

(Constant) -2,153 0,041  

LIKUIDITAS 1,090 0,286 Tidak Signifikan 

LEVERAGE 2,566 0,017 Signifikan 

PROFITABILITAS 6,980 0,000 Signifiikan 

INFLASI -0,953 0,350 Tidak Signifikan 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber Data: Lampiran 5 

       Berdasarkan dari hasil pengujian tabel diatas dapat diuraikan sebagai 

berikut ini: 

1. Likuiditas menunjukkan nilai t sebesar 1,090 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,286. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi likuiditas 

lebih besar daripada tingkat signifikannya sebesar 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor 

farmasi. 

2. Leverage menunjukkan nilai t sebesar 2,566 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi leverage lebih 

kecil daripada tingkat signifikannya sebesaar 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

leverage berpengaruh terhadap harga saham sektor farmasi. 

3. Profitabilitas menunjukkan nilai t sebesar 6,980 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi profitabilitas 

lebih kecil dari tingkat signifikannya sebesar 0,05 , maka dapat dikatakan 

bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor farmasi. 

4. Inflasi menunjukkan nilai t sebesar -0,953 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,350. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi inflasi lebih 

besar daripada tingkat signifikannya sebesaar 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa H0 diterima dan H4 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor farmasi. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Likuiditas (CR) Terhadap Harga Saham 

       Dari hasil penelitian yang telah diuji pengaruh dari rasio likuiditas terhadap 

harga saham menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Rasio likuiditas ini 

merupakan rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset 
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yang dimilikinya. Nilai rasio likuiditas yang sudah dianggap baik yaitu sebesar 

200% atau dapat dikatakan 2:1 karena tingkat rasio likuiditas pada sektor famasi 

memiliki nilai rasio yang relatif bagus dan diatas 200% maka sektor farmasi ini 

kondisi keuangannya sudah bagus dan tidak mengalami risiko gagal bayar, maka 

sektor farmasi tersebut dapat dikatakan likuid. Jika diliat dari rata-rata industri tiap 

tahunnya menunjukkan bahwa rasio likuiditas selalu baik, sehingga tidak membuat 

pemasok dan investor meragukan kinerjanya. Rasio likuiditas yang selalu baik, 

tidak mempengaruhi harga saham. Maka dalam hal ini rasio likuiditas berpengaruh 

tetapi tidak signifikan terhadap harga saham sektor industri farmasi. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wardani dan Andarini 

(2016) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas (current ratio) tidak berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan Real Estate dan Property periode 2010-

2013. 

4.2.2 Pengaruh Rasio Leverage (DER) Terhadap Harga Saham 

       Dari hasil penelitian yang telah dilakukkan menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan tehadap harga saham. Leverage merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa besar perusahaan pendanaannya bersumber dari hutang. 

Peusahaan yang miliki hutang yang besar maka akan berimbas pada laba 

perusahaan yang menurun dikarenakan adanya beban bunga yang harus dibayar, 

semakin tinggi leverage menunjukkan kondisi laba perusahaan tersebut menurun 

dalam jangka pendeknya. Namun disisi lain semakin tinggi leverage maka semakin 

sedikit perusahaan dalam membayar pajak. Dari hasil penelitian pada sektor farmasi 

perhitungan rasio leverage rata-rata industri farmasi terlihat baik dikarenakan 
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pendanaan dari hutang yang dilakukan sektor farmasi ini, hutangnya tidak terlalu 

tinggi. Jika dilihat dari rata-rata industri farmasi, perhitungan rasio leverage tiap 

tahunnya cenderung meningkat dalam artian industri tersebut melakukan investasi 

sehingga hutangnya meningkat, hutang yang meningkat tersebut untuk investasi 

penambahan aset tetapnya. Penambahan aset tersebut dalam jangka panjang 

bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam pencapaian 

meningkatkan volume produksi sehingga penjualan perusahaan meningkat dan laba 

perusahaan juga meningkat, sehingga jika laba perusahaan tersebut meningkat 

maka harga saham juga akan naik. Maka dapat dikatakan bahwa rasio leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham sektor farmasi. Hal ini sesuai 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Andarini (2016) 

yang menyatakan bahwa leverage (debt to equity ratio) berpengaruh positif 

terhadap harga saham perusahaan Real Estate dan Property periode 2010-2013. 

4.2.3 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Harga Saham 

       Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhdap harga saham sektor farmasi. rasio profitabilitas ini 

merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh  laba dengan menggunakan seluruh asetnya. Semakin besar rasio ini 

maka semakin baik prospek nilai perusahaan dikarenakan perusahaan yang mampu 

memperoleh laba yang tinggi maka akan menarik minat investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut, apabila telah banyak investor yang berminat maka akan 

berpengaruh terhadap harga sahamnya yang akan meningkat begitu juga 

sebaliknya, jika laba perusahaan menurun maka akan menyebabkan harga saham 
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menurun. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio profitabilitas rata-rata 

industri yang menunjukkan bahwa semakin rendah laba industri tersebut maka 

semakin rendah juga harga saham perusahaan tersebut. Maka dapat dikatakan 

bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham 

sektor farmasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh Subarjo (2015) yang menyatakan bahwa return on total asset berpengaruh 

secara positif terhadap harga saham pada perusahaan PT Kalbe Farma periode 

2011-2014. 

4.2.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham 

       Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Inflasi merupakan masalah 

perekenomian yang terjadi dikarenakan kenaikan harga yang berlangsung secara 

terus menerus. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan suatu laba perusahaan 

menurun dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun sehingga berpengaruh 

terhadap penjualan yang menurun dan laba juga akan menurun, jika suatu laba 

perusahaan rendah maka investor tidak memiliki minat untuk berinvestasi sehingga 

akan menyebabkan harga saham menurun. Namun hal ini berbeda terhadap sektor 

farmasi karena sektor farmasi ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

kesehatan yang memproduksi obat-obatan meskipun harga jual obat tersebut naik 

masyarakat akan tetap membeli karena bagi masyarakat obat-obatan merupakan 

faktor yang penting bagi orang yang membutuhkan karena menderita penyakit. 

Sehingga dalam hal ini inflasi berpengaruh tidak signifikan atau dapat dikatakan 

tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor farmasi. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putra dan Yaniartha (2014) yang 

menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

asuransi yang terdaftar di BEI. 

 

 


