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ABSTRAK 

       Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Rasio Likuiditas, 

Leverage, Profitabilitas, dan Inflasi terhadap harga saham. Dalam penelitian ini 

obyek yang digunakan merupakan sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

       Tehnik pengambilan sampel yang digunakan merupakan metode purposive 

sampling, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel 

sebanyak 6 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 (Statustical 

Product and Sevice Solutions). 

       Berdasarkan pengujian menggunakan uji t, menunjukkan bahwa Rasio 

Proftabilitas dan Rasio Leverage berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan Rasio Likuiditas dan Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham pada sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013-2017. 

Kata Kunci : Harga Saham, Rasio Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Inflasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ABSTRACT 

 

       This research aimed to analyze the effect of liquidity ratio, leverage, 

profitability, and inflation on the stock price. The object research used pharmacy 

sector which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 2013-2017. 

       The sample collection technique usedpurposive sampling method. Based on the 

determine criteria, this research obtained 6 companies sample. Tha analysis data 

method used multiple linear regresions with the instrument of SPSS (Statistical 

Product and Sevice Solutions) 20 version. 

       Based on the t test result, this research showed that probability ratio and 

leverage ratio gave significant effect on the stock price. Meanwhile, liquidity ratio 

and inflation did not have any significant effect on the stock price at pharmacy 

sector which were listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017 period 

Keywords: Stock Price, Liquidity ratio, Leverage, Profitability, Inflation 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

       Dalam persaingan perdagangan bebas yang terjadi pada saat ini memberikan 

suatu dampak pada perekonomian negara. Untuk menghadapi era perdagangan 

bebas tersebut, pasar modal mempunyai peranan yang penting sebagai sumber 

sarana investasi bagi masyarakat serta pasar modal sendiri mempunyai peran 

sebagai lembaga perantara, dalam artian pasar modal dapat menunjang suatu 

perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Pasar modal 

telah menjadi salah satu pendukung kemajuan ekonomi, karena pasar modal 

merupakan sumber dana alternatif yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. 

Suatu perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan dananya hanya dengan 

menunjukkan prospek yang baik, sebab bila prospek suatu perusahaan itu baik 

maka surat berharga perusahaan tersebut akan dibeli dan diminati oleh para 

investor. Bagi investor yang sudah menanamkan modalnya pada perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan berupa pembayaran deviden oleh perusahaan tersebut. 

       Tujuan investor dalam berinvestasi dipasar modal yaitu memperoleh deviden 

serta mendapatkan capital gain. Capital gain merupakan keuntungan yang diapat 

berasal dari jual-beli saham yang berupa selisih antara harga jual yang lebih tinggi 

dibandingkan harga beli (Hayat et al 2018:266). Dengan kata lain capital gain 

merupakan selisih keuntungan yang diperoleh dari harga jual dengan harga beli 
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suatu saham. Sedangkan deviden merupakan bagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan kepada para pemegang saham pada saat RUPS (Hayat et al 2018:265). 

Penilaian investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan dicerminkan pada harga dari suatu saham perusahaan. Naik turunnya 

suatu harga saham dinilai sangat penting karena bagi investor harga saham 

merupakan salah satu indikator yang dapat memprediksi masa depan bahwa jika 

perushaan tersebut sewaktu-waktu harga sahamnya meningkat maka tujuan 

investor memperoleh capital gain akan tercapai. Tetapi jika sebaliknya,  harga 

saham suatu perusahaan itu mengalami penurunan yang sangat drastis maka 

investor maupun perusahaan akan mengalami kerugian.  Harga saham merupakan 

harga yang berlaku di pasar dalam transaksi jual-beli suatu saham. Harga saham 

dibedakan menjadi tiga yaitu harga nominal, harga perdana dan harga pasar (Hayat 

et al 2018: 259). Harga nominal merupakan harga yang ditetapkan oleh emiten  

yang tercantum dalam sertifikat saham dari setiap lembar saham yang dikeluarkan. 

Harga perdana merupakan harga ketika saham tersebut  tercatat di bursa efek dalam 

rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut dengan IPO 

(Initial Public Offering). Sedangkan harga pasar merupakan harga jual saham antar 

investor.  

       Dalam kondisi naik turunnya perekonomian, salah satu sektor atau beberapa 

yang dapat mempertahankan diri salah satunya adalah indusri manufaktur farmasi. 

Industri manufaktur farmasi ini merupakan perusahaan yang memproduksi obat-

obatan dimana pada saat kondisi yang sangat minim atau berkekurangan, 

setidaknya orang akan tetap berupaya memenuhi kesehatannya. Tetapi pada saat ini 
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industri manufaktur farmasi mengalami perlambatan. Dapat diketahui dari data 

yang dirangkum, sejumlah perusahaan farmasi nasional memang menghadapi 

perlambatan pertumbuhan bisnis. Seperti pada PT Kalbe Farma Tbk dan PT Kimia 

Farma perusahaan ini mengalami perlambatan pertumbuhan bisnis dari periode 

tahun 2015-2016 hingga periode 2016-2017. Data pertumbuhan dari PT Kalbe 

Farma dan PT Kimia Farma dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 

Pertumbuhan Pejualan 

No Perusahaan 
Pertumbuhan Penjualan 

2015-2016 2016-2017 

1 PT Kalbe Farma 14,70% 4,50% 

2 PT Kimia Farma 21,36% 17,80% 

Sumber : Kompas.com 

       Turunnya laba diakibatkan dari penjualan yang menurun yang diakibatkan 

dari  tingkat inflasi yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah karena bahan 

baku yang digunakan banyak dari impor sehingga harga bahan baku mempengaruhi 

laba penjualan emiten farmasi. Terdapat tingkat inflasi pada tahun 2013-2017 

disajikan pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 

Tingkat Inflasi 

Tahun Tingkat Inflasi 

2013 8,38% 

2014 8,36% 

2015 3,35% 

2016 3,02% 

2017 3,61% 

Sumber: Bank Indonesia 
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       Harga saham selalu berfluktuasi setiap detik, pergerarakan harga saham 

(fluktuasi) tersebut dapat dilihat di bursa efek. Fluktuasi harga saham ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan. Jika lebih banyak permintaan yang terjadi maka 

harga saham akan meningkat, tetapi jika yang terjadi lebih banyak penawaran 

daripada permintaan maka harga suatu saham tersebut akan menurun. Semakin 

meningkat harga saham maka akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

mengalami  kondisi ekonomi yang baik sehingga jika kondisi ekonomi perusahaan 

itu baik maka para investor berminat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, 

sebaliknya apabila harga saham menurun dalam kondisi ekonomi yang buruk maka 

sudut pandang investor investasinya akan sangat merugikan. Tujuan berinvestasi 

dari investor semata-mata menginginkan keuntungan. Beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi pergerakan saham diantaranya adalah faktor internal dan ekternal. 

Faktor internal dari suatu perusahaan ditinjau dari laporan keuangan yang 

memberikan informasi tentang profit yang dihasilkan dari pejualannya, selain 

laporan keuangan faktor internal juga dapat dilihat dari laporan kinerjanya suatu 

perusahaan. Laporan kinerja dari suatu perusahaan dapat dihitung menggunakan 

rasio keuangan. Rasio yang pada umumnya digunakan  dikelompokan menjadi 

empat yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas 

(Harjito dan Martono 2014: 53). Rasio-rasio keuangan ini sangat berguna bagi 

perusahaan untuk menciptakan prospek yang baik sehingga tujuan perusahaan 

untuk memberikan kemakmuran bagi pemegang saham tercapai dan apabila 

prospek perusahaan yang tercermin dari segi rasio keuangannya ini baik maka akan 

banyak investor yang berminat untuk menanamkan modalnya dan menyebabkan 
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permintaan naik yang akan berpengaruh terhadap harga saham yang juga akan naik. 

Faktor internal dalam penelitian ini berupa rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio 

profitabilitas. 

       Selain faktor internal harga saham ini juga dipengaruhi dari faktor 

eksternalnya. Faktor eksternal yang pada umumnya mempengaruhi harga saham  

yaitu tingkat suku bunga, inflasi,  nilai tukar rupiah, politik. Faktor eksternal yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi karena jika kondisi ekonomi 

mengalami inflasi maka inflasi ini dapat berdampak pada harga saham karena 

inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus. Kenaikan inflasi 

merupakan signal negatif bagi investor. Kenaikan biaya-biaya yang tidak dapat 

diserap oleh harga jual konsumen, maka akan menyebabkan penjualan perusahan 

menurun ketika penjualan perusahaan menurun maka laba dari suatu perusahaan 

tersebut akan menurun ketika laba menurun maka minat investor untuk berinvestasi 

juga akan menurun dan akhirnya akan terjadi penurunan harga saham.   

       Menurut Alwi (dalam Hayat et al 2018: 264) naik turunnya suatu harga saham 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal antara lain merupakan laporan keuangan perusahaan, misalnya 

rasio-rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio profitabiltas, rasio pasar, dan rasio 

solvabilitas). Sedangkan faktor ekesternal yang merupakan perubahan suku bunga 

tabungan dan deposito, kurs valuta asing, dan inflasi.  

       Studi mengenai harga saham telah banyak dilakukan, tetapi bukti empiris 

masih menunjukkan ketidak sesuaian hasil dan faktor yang berpengaruh terhadap 
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harga saham. Penelitian ini dilakukan oleh Subarjo (2015) yang meneliti tentang 

pengaruh return on assets (ROA), current ratio (CR), net profit margin (NPM), dan 

inflasi terhadap harga saham menunjukkan hasil bahwa current ratio, return on 

asset, net profit margin dan inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham PT Kalbe Farma Tbk. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani 

dan Andarini (2016) yang meneliti tentang pengaruh kondisi fundamental, inflasi 

dan suku bunga sertifikat bank Indonesia terhadap harga saham menunjukkan hasil 

bahwa current ratio, total assset turn over, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap 

harga saham, sedangkan return on asset dan debt equtiy ratio  berpengaruh positif 

terhadap harga saham dan suku buku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap harga 

saham. Sedangkan Putra dan Yaniartha (2014) meneliti tentang pengaruh leverage, 

inflasi dan PDB pada harga saham menujukkan hasil bahwa debt equity ratio dan 

inflasi tidak memiliki pengaruh pada harga saham perusahaan asuransi yang 

terdaftar di BEI, namun disisi lain pertumbuhan produk domestik bruto 

memberikan pengarah searah dan signifikan pada harga saham.  

       Berdasarkan peritimbangan- pertimbangan latar belakang diatas dan 

pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham maka peneliti 

mengambil judul “PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, 

PROFITABILITAS DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM 

SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI (2013-2017)” 
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1.2 Rumusan Masalah   

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan di analisis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Rasio Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh terhadap harga saham 

sektor farmasi yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah Rasio Leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh terhadap harga 

saham sektor farmasi yang terdaftar di BEI?  

3. Apakah Rasio Profitabilitas (Return On Asset) berpengaruh terhadap harga 

saham sektor farmasi yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap harga saham sektor farmasi yang 

terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Likuiditas (Current Ratio) terhadap 

harga saham sektor farmasi yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Leverage (Debt to Equity Ratio ) 

terhadap harga saham sektor farmasi yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Profitabilitas (Return On Asset) terhadap 

harga saham sektor farmasi yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap harga saham sektor farmasi 

yang terdaftar di BEI. 
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1.4 Manfaat Penelitian   

       Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Kontribusi Praktis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

calon investor maupun para investor dalam bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan dalam berimvestasi pada pasar modal, serta dapat 

memberikan referensi bagi manajer keuangan dalam mengatur kinerja 

keuangan suatu perusahaan. 

2. Konstribusi Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan serta 

ilmu pengetahuan mengenai pengaruh rasio likudititas, leverage, 

profitabilitas dan inflasi terhadap harga saham. Dan dapat dijadikan sebagai 

referensi pada penelitian yang akan datang. 

3. Konstribusi Kebijakan 

Untuk penyediaan informasi yang dapat digunakan dalam pertimbangan 

untuk investor dalam pengambilan keputusan investasi 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

       Terdapat beberapa metode dalam menilai penyebab naik turunnya suatu harga 

saham salah satunya dengan analisis rasio keuangan dan faktor eksternal. Rasio 

keuangan yang digunakan oleh peneliti yaitu rasio likuiditas dengan indikator 

current ratio, rasio leverage dengan indikator debt to equity ratio, rasio 

profitabilitas dengan indikator return on asset. Tetapi dari faktor eksternal 
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penelitian ini memilih inflasi sebagai faktor ektsernal yang dapat mempengaruhi 

harga saham. Adapun jumlah populasi perusahaan yang akan diteliti yaitu 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

       Sehingga dengan adanya segala keterbatasan yang ada maka, peneliti hanya 

memfokuskan diri pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI dan data yang 

digunakan berawal dari tahun 2013 sampai 2017. 
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BAB 2 

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Teoritis   

2.1.1 Pasar Modal 

       Menurut  Tandelilin (2017: 25) definisi dari pasar modal adalah tempat 

pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan melakukan kegian jual-beli sekuritas. Dengan 

demikian, pasar modal merupakan pasar yang memperjual-belikan sekuritas yang 

pada umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun. Sekuritas yang diperjual-

belikan di pasar mosal seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Menurut Harjito dan 

Martono (2014: 383) pasar modal (capital market) merupakan suatu pasar dimana 

dana–dana jangka panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. 

Dana jangka panjang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Pasar 

modal dalam arti sempit merupak tempat dimana surat-surat berhaga 

diperdagangkan, yang kemudian disebut sebagai bursa efek. Di Indonesia terdapat 

dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEIJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) 

yang sejak tahun 2007 bergabung dan merubah namanya menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Pasar modal sendiri mempunyai peran penting yaitu sebagai 

lembaga perantara, dalam artian pasar modal dapat menunjang suatu perekonomian 

karena pasar modal dapat menghubungkan  pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak yang mempunyai kelebihan dana. 
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       Pasar Modal terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder (Harjito dan Martono 

2014: 383). Pasar primer merupakan pasar yang melakukan penerbitan surat-surat 

berharga baru. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar perdagangan surat berharga 

yang telah lama terdaftar di bursa efek. Menurut Tandelilin (2017: 26) Di pasar 

perdana inilah suatu perusahaan menjual sekuritasnya pertama kalinya, dan proses 

itu disebut dengan istilah Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum 

perdana. Setelah sekuritas dari suatu perusaahan  itu telah dijual di pasar perdana 

maka kemudian sekuritas tersebut diperjual-belikan oleh investor-investor di pasar 

sekunder.  

2.1.2 Instrumen Pasar Modal  

       Menurut Harjito dan Martono (2014: 392) instrumen pasar modal pada 

prinsipnya merupakan surat-surat berharga (efek) yang secara umum diperjual-

belikan melalui pasar modal. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990, yang dimaksud dengan efek yaitu 

setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersiil, saham, obligasi, sekuritas 

kredit, tanda bukti hutang, right, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek atau 

setiap dokumen yang telah ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. Instrumen yang 

paling umum diperjual-belikan melalui bursa efek adalah saham dan obligasi. 

Berikut ini instrumen pasar modal diantaranya adalah: 

1. Saham  

       Saham merupakan suatu surat bukti kepemilikan bagian modal pada suatu 

perusahaan. Secara umum saham merupakan surat yang menyatakan kepemilikan 
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suatu perusahaan. Ada beberapa jenis saham dalam praktek, yang dapat dibedakan 

berdasarkan cara peralihannya dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.  

a. Jenis saham berdasarkan cara pengalihannya  

Berdasarkan cara pengalihannya, saham dibedakan menjadi : 

1) Saham atas unjuk 

 Kepemilikan saham atas unjuk ini tidak dituliskan nama kepemilikannya 

diatas sertifikat, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau 

memindahkan kepada orang lain karena sifatnya sama seperti uang. Pemilik 

saham ini harus berhati-hati dalam menyimpannya, karena jika saham 

tersebut hilang maka pemilik tidak dapat meminta gantinya. 

2) Saham atas nama 

Kepemilikan saham ini nama pemiliknya tertulis diatas sertifikat. Cara 

peralihannya melalui dokumen peralihan dan kemudian nama pemilik dari 

saham tersebut sudah tercatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat 

daftar nama pemegang saham 

b. Jenis saham berdasarkan manfaatnya 

1) Saham Biasa  

       Menurut Untung (2011: 141) saham biasa merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya paling yunior terhadap pembagian deviden. Saham 

biasa ini saham yang sudah dikenal dikalangan masyarakat. Saham biasa ini 

memiliki harga nominal, dimana nilainya ditetapkan oleh emiten (perusahan 

yang menerbitkan saham). Harga saham ini biasanya disebut nilai par (par 

value).  
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2) Saham Preferen 

       Menurut Untung (2011: 141) saham preferen merupakan saham gabungan 

antara obligasi dan saham biasa. Deviden pada saham preferen biasanya 

dibayarkan dalam jumlah tetap dari waktu ke waktu. Pembagian deviden kepada 

pemegang saham preferen ini di dahulukan daripada pembagian deviden kepada 

pemegang saham biasa. 

2. Obligasi  

       Menurut Tandelilin (2017: 40) obligasi merupakan sekuritas yang memuat 

janji untuk memberikan pembayaran menurut jadwal yang telah ditetapkan. 

Obligasi diterbitkan sebagai surat tanda bukti hutang. Obligasi dapat dibedakan 

menjadi dua berdasarkan penerbitnya : 

1) Obligasi korporasi, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu 

perusahaan. 

2) Obligasi negara, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah 

Republik Indonesia. 

3. Option  

       Menurut Harjito dan Martono (2014: 395) opsi merupakan efek yang 

penerbitnya bukan emiten. Terdapat dua istilah dalam option yaitu call dan put. 

Call option ini merupakan pemberian hak untuk membeli. Sedangkan jika memilki 

put option maka dapat memperoleh hak untuk menjual. Opsi juga dapat dikatakan 

perjanjian yang memberi pemiliknya hak, hak untuk membeli ataupun menjual 

suatu aset tertentu pada harga dan waktu tertentu. 
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4. Waran  

       Waran merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan tentang 

hak pemegang saham untuk  membeli dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 

terlebih dahulu. Waran dapat dikatakan sebagai call opsi. Karena dalam hal ini 

pembeli waran mempunyai hak untuk membeli sejumlah saham tertentu dari 

perusahaan emiten. Menurut Martalena dan Malinda (2011: 17) waran dapat 

diperdagangkan 6 bulan setelah penerbitan dengan masa berlaku sekitar 3 hingga 5 

tahun. 

2.1.3 Sertfikat Saham  

       Saham merupakan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan, jika investor 

memiliki selembar saham saja itu dapat dikatakan bahwa investor pemilik dari 

perusahaan. Transaksi jual beli dari saham biasanya dilakukan di bursa efek. Saham 

juga salah satu instrumen yang sering kali dipilih oleh investor untuk kegiatan 

investasinya. Setiap pemegang saham akan memdapatkan sertifikat sebagai tanda 

kepemilikan dari perusahaan.  Menurut Sunariyah (2011: 125) dalam pencatatan 

sertifikat saham tercantum nama, alamat, dan hak suara (voting) para pemegang 

saham.nilai sertifikat dapat dibedakan menjadi empat: 

1. Nilai Nominal (Par Value) 

Nilai nominal merupakan harga saham pertama yang telah tercantm pada 

sertifikat badan usaha. Harga saham tersebut tidak dapat berubah karena 

harga saham ini telah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). 

Biasanya pada kasus yang telah terjadi nilai par value lebih kecil 
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dibandingkan nilai bukunya. Apabila saham dijual dan memiliki kelebihan 

nominal maka kelebihan tersebut dikatakan sebagai agio saham. 

2. Nilai Buku (Book Value) 

Nilai bukur ini merupakan jumlah laba ditahan, par value saham dan modal. 

Nilai buku dari setiap lembar saham dihitung dari pembagian antara jumlah 

nilai buku dengan jumlah lembar saham. 

3. Nilai Dasar (Base Price)  

Nilai dasar ini berkaitan dengan harga pasar dari suatu saham yang 

bersangkutan karena adanya tindakan dari emiten. Nilai dasar ini disebut juga 

harga saham perdana. 

4. Nilai Pasar (Market Price) 

Nilai pasar merupakan harga saham di pasar modal yang berlangsung di bursa 

efek. Dalam bursa efek terdapat istilah clossing price dimana bursa efek 

tersebut telah menetapkan penutupan harga dari suatu saham. Untuk 

memperoleh jumlah nilai pasar saham dengan cara mengalikan harga saham 

dengan jumlah saham yang dikelurkan. 

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan  

       Laporan keuangan (financial statement) merupakan rincian informasi 

mengenai keaadaan keuangan sutu perusahaan pada suaat saat tertentu. Laporan 

keuangan secara umum dibedakan menjadi empat yaitu neraca, laporan laba-rugi, 

laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Menurut Harjito dan Martono 

(2014: 51) analisis laporan keuangan merupakan analisis tentang kondisi keuangan 

yang terkait dengan neraca dan laba-rugi. Karena neraca (balance sheet) merupakan 
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laporan yang menunjukkan jumlah kekayaan, kewajiban, serta modal dari suatu 

perusahaan. Dengan demikian neraca dapat dirumuskan : 

𝐾𝑒𝑘𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 = 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 + 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 

       Sedangkan, laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan yang 

menunjukkan informasi mengenai jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya 

dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Dengan demikan laporan  laba rugi 

dapat di formulasikan sebagai berikut : 

 𝐿𝑎𝑏𝑎 = 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 

       Laporan keuangan yang berupa laba rugi dan neraca dari suatu perusahaan ini 

apabila disusun secara baik dan akurat dapat meberikan gambaran  mengenai 

keaadaan yang nyata atas hasil ataupun prestasi yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan selama priode tertentu.  Keaadan tersebut yang akan digunakan dalam 

menilai kinerja perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan ringkasan 

laporan keuangan mengenai perusahaan. Analisis laporan keuangan yang banyak 

digunakan oleh investor yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio 

keuangan dapat dibedakan berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis yaitu : 

1. Analisis Individual  

Analaisis ini merupakan analisis yang dilakukan pada unsur-unsur yang 

terdapat di salah satu laporan keuangan, misalnya analisis rasio yang 

memiliki unsur-unsur yang ada pada neraca saja atau pada laba rugi saja. 

 

2. Analisis Silang 
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Analisis yang merupakan analisis rasio yang melibatkan kedua unsur yaitu 

unsur yang terdapat di neraca dan unsur yang terdapat di laba rugi.  

       Terdapat beberapa jenis dalam analisis rasio keuangan diantaraya adala rasio 

likuditas, rasio aktivitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas. Namun pada 

penelitian ini hanya menggunakan 3 rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio 

leverage dan rasio profitabilitas  

2.1.5 Analisis Rasio Likuditas  

       Harjito dan Martono (2014: 53) mendefinisikan bahwa rasio likuiditas 

merupakan rasio yang menunjukkan antara kas perusahaan dan suatu aset yang 

dimiliki perusahaan dengn hutang jangka pendeknya. Rasio ini mengukur seberapa 

kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya dengan 

menggunakan kas maupun asetnya. Terdapat dua indikator yang dapat digunakan 

dalam analisi laporan keuangannya diantaranya  Current Ratio (Rasio Lancar).  

       Current ratio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dengan hutang 

lancarnya. Jika rasio ini tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan dapat 

membayar hutang lancarnya sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan. Apabila 

perusahaan sudah mencerminkan kemampuannya dalam membayar kewajiban 

maka dalam sudut pandang investor maupun kreditur perusahaan tersebut memiliki 

nilai yang baik sehingga aka berpengaruh terhadap harga sahamnya. Menurut 

Kasmir (2017: 135) standar rasio lancar yang dianggap sudah baik sebesar 200% 

(2:1), dalam artian bahwa hasil rasio tersebut  menunjukkan bahwa perusahaan 

sudah merasa berada di titik aman dalam jangka pendek. Current ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑥 100% 

 

2.1.6 Analisis Rasio Leverage  

       Rasio ini merupakan rasio hutang yang mengukur seberapa banyak suatu 

perusahaan menggunakan pendanaannya yang berasal dari pinjaman (hutang). 

Dalam rasio leverage indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya yaitu 

dengan menggunakan debt to equity ratio.  Debt to equty ratio ini merupakan 

perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan propek perusahaan yang tidak baik karena jika rasio ini tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terlalu banyak dibiayai oleh hutangnya 

daripada modalnya sendiri. Menurut Hanafi (2013: 41) meskipun penggunaan 

utang yang tinggi dapat menyebabkan risiko. Tetapi, penggunaan utang yang tinggi 

juga akan meningkatkan profitabilitas dari suatu perusahaan. Apabia penjualan 

tinggi, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi dikarenakan 

hanya membayar bunga yang bersifat tetap. Sebaliknya jika penjualan turun 

perusahaan maka perusahaan akan mengalami kerugian, karena adanya beban 

bunga yang wajib dibayarkan meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian.  

Debt to equity ratio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥 100% 
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2.1.7 Analisis Rasio Profitabilitas  

       Rasio profitabilitas atau yang dapat disebut sebagai rasio keuntungan. Rasio 

ini merupakan rasio yang memberikan informasi bahwa perusahaan mampu dalam 

memperoleh keuntungan. Indikator yang umumnya digunakan dalam memperoleh 

labanya adalah return on total asset. Menurut Kasmir (2017: 202) return on total 

asset merupakan  rasio yang menunjukkan keuntungan atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan. Rasio ini merupakan indikator tetntang keefektivan 

manajemen dalam mengelola investasinya yang berupa aset. Semakin besar rasio 

ini maka semakin baik prospek perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika rasio ini 

rendah maka dinilai bahwa perusahaan tersebut kurang baik. Dengan demikian 

rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Return on Total Asset = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

2.1.8 Inflasi 

       Menurut Latumaerisa (2017: 53) inflasi merupakan masalah ekonomi yang 

terjadi akbibat kenaikan harga secara umum dan terus-menurus. Keadaan inflasi ini 

salah satu masalah ekonomi yang menjadi titik perhatian para pemikir ekonomi. 

Kenaikan harga yang terjadi karena musiman seperti halnya hari-hari besar tidak 

dapat dikatakan inflasi. Akibat dari inflasi ini adalah turunnya daya beli masyarakat 

dikarenakan harga dari suatu barang naik tetapi pendapatan mereka tetap. Tingkat 

inflasi yang tinggi juga berdampak pada perusahaan dikarenakan keaadan inflasi 

ini dapat meningkatkan biaya-biaya yang di keluarkan oleh perusahaan sehingga 

akan berdampak pada profitabilitasnya yang akan menurun. Menurut Sunariyah 

(2011: 22) inflasi juga memiliki dampak naiknya tingkat suku bunga. 
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Meningkatnya tingkat suku bunga secara langsung dapat meningkatkan beban 

bunga. Jadi, bagi perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi akan memiliki 

risiko terhadap pembayaran tingkat bunga yang tinggi sehingga profit suatu 

perusahaan akan menurun. Turunnya profit yang diperoleh dari suatu perusahaan 

berdampak pada pendapatan deviden yang akan diterima oleh pemegang saham. 

       Indikator yang biasa digunakan dalam mengukur inflasi ini adalah Indeks 

Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu mengidentifikasikan 

bahwa pergerakan harga dari barang maupun jasa  yang dikonsumsi oleh 

masyarakat. berdasrakan indkes harga konsumen tersebut inflasi dapat dihitung laju 

kenaikannya dalam periode tertentu. Biasanya perhitungannya dalam setiap bulan, 

triwulan dan dalam satu tahun. Menurut Putong (2002: 255) perhitungan inflasi 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝐼𝑛 =
𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾𝑛−1

𝐼𝐻𝐾𝑛−1
 𝑥 100% 

In   = Inflasi  

IHKn  = Indeks harga konsumen tahun sekarang 

IHKn-1 = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya 

       Inflasi dapat  dikelompokan dari beberapa jenis yaitu inflasi berdasarkan 

parah atau tidaknya dan inflasi berdasarkan penyebabnya. 

1. Inflasi berdasarkan parah tidaknya yaitu inflasi ringan (kurang dari 10% 

pertahun), inflasi sedang (berkisar sebesar 10%-30% pertahun ), inflasi berat 

(berskisar 30%-100% pertahun) dan hiperinflasi (melebihi 100% pertahun) 

2. Inflasi berdasarkan penyebabnya yaitu inflasi yang timbul karena adanya 

permintaan masyarakat yang terlalu kuat akan berbagai macam barang atau 
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dapat disebut (demand pull inflation) dan inflasi yang timbul dikarenakan 

adanya kenaikan biaya produksi atau disebut (cost push inflation). 

2.1.9 Harga saham  

       Hayat et. al (2018: 259) mendefinisikan bahwa saham merupakan tanda 

kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Selembar suatu saham memiliki nilai 

atau harga. Harga saham dapat dibedakan berdasarkan tiga jenis yaitu : 

1. Harga Nominal  

Harga nominal merupakan harga yang tercatat dalam sertifikat saham yang 

telah ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap per lembar saham yang 

diterbitkan. Besar kecilnya harga nominal dapat memberikan sebuah arti 

penting dikarenakan deviden yang dibayarkan atas saham biasanya 

ditetapkan dari nilai nominalnya. 

2. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga pada saat saham tersebut tercatat di bursa 

efek pada saat penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut 

dengan IPO (Initial Public Offering). Harga saham ini telah ditetapkan oleh 

emiten.  

3. Harga Pasar 

Harga pasar ini merupakan harga jual yang berlaku di pasar yang dilakukan 

oleh antar investor. Harga inilah yang termasuk telah tercatat di bursa efek 

efek pada saat penutupan harga (closing price). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

       Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi 

dan mendukung penelitian ini: 

1. Subarjo (2015) 

Tujuan dari penelitian secara empiris untuk menganalisis pengaruh ROA, CR, 

NPM, dan Inflasi secara bersama-sama dan individu terhadap harga saham. 

Obyek penelitian merupakan PT Kalbe Farma. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan merupakan data lengkap selama periode pengamatan 2011-2014.  

Metode yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Hasil  

yang didapat dari penelitian ini bahwa ROA, CR, NPM, dan Inflasi  secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Secara 

parsial CR, ROA, NPM, Inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

2. Putra dan Yaniartha (2014) 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengaruh Leverage, Inflasi 

dan PDB pada harga saham perusahaan Asuransi. Pada penelitian ini 

menggunakan populasi sebanyak 15 perusahaan yang terdiri dari semua 

perusahaan Asuransi yang terdafdar di BEI pada tahn 2009-2012.  Tetapi 

sampel yang digunakan sebanyak 12 perusahaan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari IDX (Indonesia Stock Exchange) www.idx.com, 

BPS (www.bps.go.id)  dan BI (www.bi.go.id). Model analisis yang digunakan 

analisis regresi linear berganda yang menujukkan hasil bahwa DER dan Inflasi 

http://www.idx.com/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
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tidak memiliki pengaruh pada harga saham perusahaan Asuransi yang terdaftar 

di BEI. Namun, disisi lain PDB berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

3. Wardani dan Andarini (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi fundamental, 

inflasi dan suku bunga sertifikat bank Indonesia terhadap harga saham. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Real Estate 

dan Property periode 2010-2013. Sampel yang digunakan sebanyak 33 

perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data 

yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda. Berdasarkan 

hasil analisis menunjukkan hasil bahwa current ratio, total asset turn over, dan 

inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. Disisi lain return on asset dam 

debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap harga saham dan suku bunga 

SBI berpengaruh negatif terhadap harga saham. Secara simultan kondisi 

fundamental, inflasi, dan suku bunga SBI berpengaruh terhadap harga saham.  

       Ringkasan dari penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Variabel Tehnik 

analisa 

Hasil 

1.  Subarjo 

(2015) 

 

Variabel Bebas: 

ROA, CR, NPM 

dan Inflasi  

Variabel Terikat: 

Harga saham 

Analisis 

Regregi 

Linear 

Berganda 

 ROA, CR, NPM, 

dan Inflasi  secara 

simultan 

berpepngaruh 

signifikan terhadap 

harga saham 

 Secara parsial CR, 

ROA, NPM, Inflasi 

berpengaruh 
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signifikan terhadap 

harga saham. 

 

2.  Putra dan 

Yaniartha 

(2014) 

 

Variabel Bebas: 

DER, Inflasi dan 

PDB 

Variabel Terikat: 

Harga saham 

Analisis 

Regregi 

Linear 

Berganda 

 DER dan Inflasi 

tidak memiliki 

pengaruh pada harga 

saham perusahaan 

asuransi yang 

terdaftar di BEI. 

Namun, disisi lain 

PDB berpengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham.  

 

3. Wardani 

dan 

Andarini 

(2016) 

 

Variabel Bebas: 

CR, TATO, DER,   

ROA, Inflasi dan 

Suku Bunga SBI 

Variabel Terikat: 

Harga saham 

Analisis 

Regregi 

Linear 

Berganda 

 Current ratio, total 

asset turn over, dan 

inflasi tidak 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. Disisi lain 

return on asset dam 

debt to equity ratio 

berpengaruh positif 

terhadap harga 

saham dan suku 

bunga SBI 

berpengaruh negatif 

terhadap harga 

saham. 

 Secara simultan 

kondisi 

fundamental, 

inflasi, dan suku 

bunga SBI 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. 

 

2.3 Rerangka Konseptual    

       Berdasarkan dari tinjauan teoritis maupun bukti empiris menunjukkan bahwa 

harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yatitu faktor internal maupun 
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eksternalnya. Berfluktuasinya harga saham dapat ditinjau dari beberapa faktor yang 

terdiri dari rasio keuangannya sebagai faktor internal, rasio keuangan yang 

digunakan terdiri dari current ratio sebagai indikator rasio likuiditas, debt to equity 

ratio sebagai indikator rasio leverage dan return on total asset sebagai indikator 

rasio profitabilitas. Sedangkan untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

harga saham yaitu inflasi karena data dari inflasi ini mudah di dapat dan inflasi juga 

termasuk faktor ekternal yang biasa digunakan oleh penelitian terdahulu. Dengan 

memperhatikan faktor-faktor tersebut maka diharapkan dapat menganalisis 

seberapa besar faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap harga saham 

sektor farmasi yang ditinjau dari closing price. 

         Dari penjelasan diaatas maka kerangka dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Rerangka Konseptual 
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Rasio Leverage 

(Debt to Equity Ratio) 

Rasio Profitabilitas 

(Return on Total Asset) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

       Secara ringkas penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh 

dari faktor interal berupa Rasio Likuditas (Current Ratio), Rasio Leverage (Debt to 

Equity Ratio), Rasio Profitabilitas (Return on Total Aset) dan faktor eksternal yang 

berupa inflasi terhadap harga saham. Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan rerangka penelitian, maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Likuiditas (Current Ratio) Terhadap Harga Saham 

      Menurut Harjito dan Martono (2014: 55) current ratio merupakan indikator 

yang umum untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam melunasi 

hutang lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio ini sangat penting 

bagi calon investor untuk pertimbangan keputusan investasi, karena jika perusahaan 

memiliki current ratio yang rendah menggambarkan bahwa perusahaan tersebut 

tidak baik dikarenakan perusahaan tersebut tidak mampu melunasi hutangnya. 

Sedangkan dalam sudut pandang kreditur semakin besarnya rasio ini menimbulkan 

rasa percaya untuk pemberian pinjaman lagi kepada perusahaan karena perusahaan 

dengan current ratio yang  tinggi perusahaan tersebut dapat membuktikan bahwa 

mampu dalam membayar hutang lancarnya dalam jangka waktu tertentu. Apabila 

investor sudah memiliki persepsi yang baik tentang rasio ini maka investor akan 

berminat berinvestasi dan jika banyak investor yang berminat berinvestasi maka 

harga saham dari perusahaan tersubut akan naik Dari pernyaataan diatas dapat di 

disimpulkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap harga saham. Subarjo 

(2015) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa  current ratio berpengaruh terhadap 
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harga saham. Berdasarkan bukti empiris dan teoritis diatas, maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H1 : Likuditas berpengaruh terhadap harga saham 

2.4.2 Pengaruh Leverage (Debt to Equity Ratio) Terhadap Harga Saham 

       Debt to equity ratio merupakan rasio hutang. Menurut Harjito dan Martono 

(2014: 59) debt to equity ratio ini merupakan rasio perbandingan antara total hutang 

dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini maka prospek perusahaan akan 

buruk dikarenakan rasio ini menggambarkan perusahaan tersebut sumber 

pendanaannya berasal dari hutang dibandingkan dengan modalnya. Jika perusahaan 

tersebut  terlalu banyak hutang maka akan mengurangi penghasilan atau labanya 

dikarenakan terdapat beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jika 

laba suatu perusahaan tersebut sedikit dikarenakan adanya hutang dan beban bunga 

yang ditanggung maka investor tidak berminat untuk berinvestasi pada perusahaan 

yang memiliki rasio hutang yang tinggi sehingga jika tidak ada investor yang 

berminat menanamkan modalnya maka harga saham perusahaan tersebut akan 

turun. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh terhadap harga saham. Wardani dan Andarini (2016) menyatakan 

bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap harga saham. Berdasarkan 

bukti empiris dan teoritis diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap harga saham 
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2.4.3 Pengaruh Profitabilitas (Return on Total Asset) Terhadap Harga Saham 

       Menurut Kasmir (2017: 202) return on total asset merupakan rasio yang 

menunjukkan keuntunggan atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Rasio ini membandingkan antara laba bersih dengan total asset dari perusahaan 

tersebut. 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 

akan meningkat.  Begitu juga sebaliknya, apabila rasio ini rendah maka akan 

berpengaruh terhadap harga sahamnya akan turun. Beradasarkan penjelasan 

mengenai return on total asset dapat disimpulkan bahwa return on total asset 

berpengaruh terhadap harga saham. Wardani dan Andarini (2016) menyatakan 

bahwa return on total asset berpengaruh secara positif terhadap harga saham. 

Berdasarkan bukti empiris dan teoritis diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham   

2.4.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham 

       Menurut Latumaerisa (2017: 53) inflasi merupakan masalah ekonomi yang 

terjadi akbibat kenaikan harga secara umum dan terus-menurus. Akibat dari inflasi 

ini dapat berpengaruh terhadap harga saham dikarenakan jika terjadi inflasi maka 

daya beli masyarakat akan turun sehingga akan berpengaruh pada penjualan 

perusahaan jika penjualan perusahaan menurun maka laba dari perusahaan akan 
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turun dan akan berakibat pada penurun harga saham. Inflasi juga berpengaruh 

terhadap tingkat suku bunga, apabila perusahaan yang memiliki leverage yang 

tinggi akan menanggung pembayaran bunga yang tinggi sehingga terjadi penurunan 

laba, jika laba perusahaan mengalami penurunan maka investor cenderung tidak 

berminat untuk berinvestasi dan jika mengurangnya minat investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan akan mengakibatkan harga saham akan turun. Dari 

penjelasan yang terkait tentang inflasi maka dapat disimpulkan bahwa inflasi 

berpengaruh terhadap harga saham. Subarjo (2015) menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

H4 : Inflasi berpengaruh terhadap harga saham   
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian 

       Jenis dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini merupakan 

penelitian kausal komparatif (Causal-Comparative Research). Penelitian kausal 

komporative ini merupakan penelitian yang menjelaskan masalah yang berupa 

hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Menrut Indriantoro dan 

Supomo (2014: 27) tipe yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ex post 

facto, tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan 

setelah terjadinya suatu peristiwa maupun fakta yang ada. Dalam penelitian ini 

peneliti menguji pengaruh dari current ratio, debt to equity ratio, return on asset 

dan inflasi merupakan variabel X dan harga saham yang merupakan variabel Y. 

Penelitian ini tertuju pada suatu obyek yang telah ditentukan dalam beberapa 

periode tertentu dimana data yang diperoleh  dari laporan keuangan perusahaan 

farmasi yang telah terdaftar di BEI. 

       Menrut Indriantoro dan Supomo (2014: 115) populasi merupakan 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Gambaran populasi (obyek) penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui pengaruh rasio likuiditas, leverage, profitabilitas dan inflasi terhadap 

harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013-2017. Berikut ini daftar perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia: 
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Tabel 4 

Daftar Perusahaan Farmasi yang Listing di BEI 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1.  DVLA Darya Varia Laborataria Tbk 

2.  INAF Indofarma Tbk 

3. SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

4. KLBF Kalbe Farma Tbk 

5. KAEF Kimia Farma Tbk 

6. SCPI Merck Sharp Dohme Farma Tbk 

7. MERK Merck Tbk 

8. PYFA Pyidam Farma Tbk 

9. SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

10. TSPC Tempo Scan Pacifik  

Sumber: Bursa Efek Indonesia  

3.2 Tehnik Pengambilan Sampel 

       Menurut Sugiyono (2012: 120) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017. Tehnik pengambilan sampel dari penelitian ini yaitu purposive sampling, 

tehnik ini merupakan pengambilan sampel dengan petimbangan kriteria-kriteria 

tertentu. Berikut kriteria-kriteria yang ditentuntan oleh peneliti: 

1. Peusahaan farmasi yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode  2013-

2017 

2. Perusahaan farmasi yang menerbitkan laporan keuangannya dalam bentuk 

mata uang rupiah secara berturut-turut selama periode 2013-2017 

3. Perusahan farmasi yang tidak delisting selama periode 2013-3017 

4. Perusahaan farmasi yang memiliki ROA positif selama periode 2013-2017 

       Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan diatas, terdapat beberapa 

perusahaan farmasi yang memenuhi kriteria tersebut yaitu disajikan pada tabel 5 

berikut ini : 
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Tabel 5 

Kriteria Pengambilan Sampel  

No Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada 

peridoe 2013-2017 

10 

2.  Perusahaan farmasi yang tidak menerbitkan 

laporan keuangannya dalam bentuk mata uang 

rupiah selama periode 2013-2017 berturut-

turut 

(3) 

3. Perusahaan farmasi yang menerbitkan laporan 

keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah 

selama periode 2013-2017 berturut-turut 

7 

4. Perusahaan farmasi yang delisting pada periode 

2013-2017 

(1) 

 Total sampel yang digunakan pada penelitian  6 

 

       Berdasarkan dari kriteria diatas, populasi perusahaan farmasi yang berjumlah 

10 perusahaan hanya terdapat 6 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam 

penelitian ini, berikut  perusahaan-perusahaan farmasi yang dijadikan sampel 

dikarenakan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan: 

Tabel 6 

Sampel Perusahaan Farmasi  

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1.  DVLA Darya Varia Laborataria Tbk 

2. KLBF Kalbe Farma Tbk 

3. KAEF Kimia Farma Tbk 

4. MERK Merck Tbk 

5. PYFA Pyidam Farma Tbk 

6. TSPC Tempo Scan Pacifik  

Sumber: Bursa Efek Indonesia  

3.3 Tehnik Pengumpulan Data  

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data 

dokmenter (docmentary data). Jenis data penelitian ini antara lain berupa data yang 

memuat apa dan kapan suatu kejadian serta siapa yang terlibat dalam suatu 

peristiwa. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini berupa laporan keuangan 
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perusahaan farmasi periode 2013-2017 yang telah dipublikasikan pada Bursa Efek 

Indonesia serta data tingkat inflasi selam tanhun 2013-2017 yang diperoleh berasal 

dari website Bank Indonesia . 

      Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), sumber 

data penelitian ini diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi dengan melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Sumber data sekunder dari 

penelitian ini adalah data yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia yang berupa 

laporan keuangan perusahaan farmasi periode 2013-2017 serta clossing price pada 

periode 2013-2017. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

       Variabel dalam penelitian terdiri dari dua variabel yaitu varibel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

lainnya atau menjadi sebab perubahannya variabel terikat. Variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu rasio likuiditas, leverage 

dan profitabilitas yang datanya diambil dari laporan keuangan, sedangkan 

data inflasi diambil dari website Bank Indonesia pada periode 2013-2017. 

a. Likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan dalam mengukur 

seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang telah jatuh tempo. Rumus dalam perhitungan rasio ini 

sebagai berikut: 

  Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑥 100% 
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b. Leverage merupakan rasio yang digunakan dalam  mengukur seberapa 

besar pendanaan suatu perusahaan berasal dari hutang dibandingkan 

dengan ekuitas yang dimiliki. Rumus  dalam perhitungan rasio ini sebagai 

berikut: 

Debt to Equity Ratio= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥 100%  

c.  Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa 

besar perusahaan tersebut mampu dalam menghasilkan labanya. Rumus 

dalam perhitungan rasio ini sebagai berikut: 

Return on Total Asset = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

d. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang berupa kenaikan harga secara 

umum dan terus-menerus. Berikut ini rumus dalam mencari tingkat inflasi 

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

𝐼𝑛 =
𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾𝑛−1

𝐼𝐻𝐾𝑛−1
 𝑥 100% 

 

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan 

harga saham.  

a. Harga Saham merupakan harga pasaran yang berlaku dan tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Harga saham yang digunakan merupakan harga penutupan 

(clossing price) pada akhir periode tahun 2013-2107. 
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3.5 Tehnik Analisis Data 

       Analisis penelitian data ini merupakan bagian dari proses pegujian data 

setelah melalui tahap pemilihan dan pengumpulan dari data penelitian.. Tehnik 

analisis dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif, analisis data kuantitatif 

ini merupakan analisis yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka. Tahap-tahap analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

       Menurut Ghozali (2017: 19) regresi linear berganda ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel indpenden terrhadap satu variabel 

dependen. 

      Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini secara sistematis 

adalah sebagai berikut: 

HS = a + b1CR+ b2DER + b3ROA + b4In + e 

Keterangan: 

HS  = Harga Saham 

a  = Constanta 

b  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas 

CR  = Likuiditas 

DER = Leverage 

ROA =  Profitabilitas 

In  = Inflasi 

e  = Standar error 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

       Menurut Ghozali (2017: 33) apabila asumsi klasik terpenuhi maka estimasi 

regresi dengan ordinary least square (OLS) akan BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui Uji F dan Uji T tidak boleh bias. 

Dalam penelitian terdapat beberapa uji asumsi klasik diantara lain yaitu: 

1. Uji Normalitas  

       Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2017:127) 

terdapat dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. 

a. Analisis Grafik 

Analisis grafik ini salah satu cara termudah untuk mengetahui normalitas 

dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan 

dalam analisis ini sebagai berikut: 

1) Apabila 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. 

2) Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan ataupun tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram hal ini tidak 

menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

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

Menurut  Suliyanto (2011: 75) dasar pengambilan keputusan dari analisis ini 

apakah model regresil memenuhi asumsi normalitas sebagai berikut: 

1) Apabila nilai Sig > alpha maka nilai residual bersdistribsi normal. 

2) Apabila nilai Sig < alpha maka nilai residual bersdistribsi tidak normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. 

Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat 

dilakukan dengan bebera cara salah satunya dengan menggunakan Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghazali (2017: 36) tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. 

Asumsi dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Jika VIF > 10 dan  nilai Tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinearitas. 

2. Jika VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas.      

3. Uji Autokorelasi 

       Menrut Ghazali (2017: 93) uji autokorelasi ini dimaksudkan 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 
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autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan 

menggunakan metode Durbin Watson. Penentuan uji Durbin Watson dengan 

kritertia sebagai berikut: 

Tabel 7 

Kriteria Pengujian Autokorelasi Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan DW 

Ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Diterima du < d < 4-du 

Tanpa Kesimpulan Tidak ada 

Keputusan 

dL≤ d  ≤du 

Tanpa Kesimpulan Tidak ada 

Keputusan 

4-du ≤ d ≤ 4-dL 

Sumber: Ghozali (2017: 94) 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

       Menurut Ghozali (2017:47) 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. Metode grafik ini dilakukan dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID (Ghozali 2017: 49). Dasar analisis metode ini yaitu: 

1. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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3.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

       Ghozali (2017: 21) koefisien determinasi bertujuan pada pengukuran sebera 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2  

yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Terdapat asumsi mengenai 

koefisien determinasi sebagai berikut: 

Nilai R2 berada diantara 0 dan 1 atau (0 < R2 <1), jadi: 

1. Nilai R2 yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variabel independen  hampir 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen 

2. Nilai R2 yang mendekati 0 memiliki arti bahwa kemampuan variabel 

independen dalam memberikan informasi mengenai variasi variabel 

dependen amat terbatas. 

3.5.4 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

       Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel indpenden 

memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2017:22). Dalam penelitian pengujian hipotesisnya bertujuan mengukur pengaruh 

rasio likuditas (Current Ratio), leverage (Debt to Equity Ratio), profitabilitas 

(Return on Asset) dan inflasi yang merupakan variabel independen terhadap harga 

saham yang merupakan variabel dependen. Kriteria dari pengujian secara simultan 

dengan tingkat signifikan α=5% ini meliputi: 

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 
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3.5.5 Uji Hipotesis  

       Dalam penelitian pengujian hipotesis menggunakan uji t. Uji t ini bertujuan 

untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan menganggap variabel variabel indpenden lainnya konstan 

(Ghozali, 2017:23). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari rasio likuditas, 

leverage, profitabilitas dan inflasi terhadap harga saham perusahaan farmasi secara 

parsial. Terdapat beberapa kriteria dalam uji t ini dengan menggunakan tingkat 

signifikan α= 5%sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Rasio Likuiditas (H1) 

Jika nilai signifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak yang 

berarti bahwa Rasio Likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga 

Saham, tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 ditolak 

sedangkan H1 diterima yang berarti bahwa Rasio Likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

2.  Pengujian Hipotesis Rasio Leverage (H2) 

Jika nilai siginifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H2 ditolak 

yang berarti bahwa Rasio Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Harga Saham, tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 

ditolak sedangkan H2 diterima yang berarti bahwa Rasio Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

3. Pengujian Hipotesis Rasio Profitabilitas (H3) 

Jika nilai signifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H3 ditolak yang 

berarti bahwa Rasio Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Harga Saham, 
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tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 ditolak sedangkan 

H3 diterima yang berarti bahwa Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Harga Saham. 

4. Pengujian Hipotesis Inflasi (H4) 

Jika nilai signifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H4 ditolak yang 

berarti bahwa Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham, 

tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 ditolak sedangkan 

H4 diterima yang berarti bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. 
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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:  Data Diolah (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 
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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 
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       Dari data yang diperoleh pada tabel 13 persamaan regregsi yang didapat 

adalah: 

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. 
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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 

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:Data di Olah Output SPSS20 (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 
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        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 

 ,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 

 ,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 



64 
 

 
 

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. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data mengenai pengaruh rasio 

likuiditas (Current Ratio), leverage (Debt to Equity Ratio), profitabilitas (Return on 

Total Asset) dan inflasi terhadap harga saham pada sektor farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS20 maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut ini: 

1. Rasio Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2017. 

2. Rasio Leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham saham pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

3. Rasio Profitabilitas (Return on Total Asset)  berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham saham pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. 

4. Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham saham pada sektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 
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5.2 Keterbataasan 

       Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan 

yaitu sebagai berikut:  

1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dari obyek penelitian sektor 

industri farmasi hanya 6 perusahaan yang go public dan yang memenuhi 

kriteria sampel. 

2. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan untuk faktor 

ektsternal yang mempengaruhi harga saham sektor farmasi hanya 

menggunakan inflasi. 

5.3 Saran 

      Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Perusahaan farmasi yang memiliki hutang tinggi untuk investasi aset tetap 

harus mampu memperoleh penjualan yang tinggi sehingga mengakibatkan 

laba perusahaan meningkat. 

2. Perusahaan farmasi seharusnya lebih efektiv dalam penggunaaan asetnya 

untuk memperoleh laba yang tinggi sehingga ROAnya juga tinggi. 

3. Perusahaan farmasi harus tetap menjaga kestabilan current ratio yang tiap 

tahunnya selalu bagus. 

4. Perusahaan farmasi seharusnya melakukan pengendalian biaya dan 

penyesuaian  harga yang tidak terlalu tinggi ketika terjadi kenaikan inflasi, 

sehingga volume penjualan serta labanya tidak terlalu banyak perubahannya.  



68 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Fauzia, M. 2018. Industri Farmasi Nasional Mengalami Perlambatan Bisnis.

 https:ekonomi.kompas.com/read/2018/04/09/214000426/industri-farmasi

 nasional-mengalami-perlambatan-pertumbuhan-bisnis. 20 Oktober 2018

 (19.27) 

Ghazali, I. 2017. Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24.

 Cetakan Ketiga. Semarang: Undip 

Hanafi, M.M. 2013. Manajemen Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keenam.

 BPFE: Yogyakarta 

Harjito, D.A. dan Martono. 2014. Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. Cetakan

 Keempat. Yogyakarta: EKONISIA 

Hayat, A., M.Y Noch., Hamdani., M.R Rumasukun., A. Rasyid, dan M.D Nasution.

 2018. Manajemen Keuangan. Edisi Pertama. Medan: Madenatera 

Indriantoro, N. dan B. Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan

 Manajemen. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. Yogyakarta: BPFE 

Kasmir. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Kesepuluh.

 Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA 

Latumaerisa, J.R. 2017. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi Pertama.

 Jakarta: Mitra Wacana Media 

Martalena dan M. Malinda. 2011. Pengantar Pasar Modal. Edisi Pertama.

 Yogyakarta: ANDI 

Moko. 2009. Potret Industri Farmasi di Indonesia.

 https:moko31.wordpress.com/2009/05/24/potret-industri-farmasi-di

 indonesia. 12 Desember (20:45) 

Putong, I. 2002. Ekonomi Mikro & Makro. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta:

 Ghalia Indonesia 

Putra, G. S. A dan P. D Yaniartha. 2014. Pengaruh Leverage, Inflasi, dan PDB Pada

 Harga Saham Perusahaan Asuransi. Jurnal Akutansi Universitas Udayana

 9(2): 449-464 

Subarjo. 2015. Pengaruh Return on Asset, Current Ratio, Net Profit Margin, dan

 Inflasi Terhadap Harga Saham. Jurnal MAKSIPRENIUR 4(2): 50-66 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed

 Method). Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/09/214000426/industri-farmasi-nasional-mengalami-perlambatan-pertumbuhan-bisnis
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/09/214000426/industri-farmasi-nasional-mengalami-perlambatan-pertumbuhan-bisnis
https://moko31.wordpress.com/2009/05/24/potret-industri-farmasi-di
https://moko31.wordpress.com/2009/05/24/potret-industri-farmasi-di


69 
 

 
 

Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS.

 Yogyakarta: ANDI 

Tandelilin, E. 2017. Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi. Cetakan 

Pertama. Yogyakarta: PT KANISIUS 

Untung, B. 2011. Hukum Bisnis Pasar Modal. Edisi 1. Yogyakarta: Andi 

Wardani, D. K dan D. F. T. Andarini. 2016. Pengaruh Kondisi Fundamental, Inflasi,

 dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Harga Saham. Jurnal

 Akutansi 4(2): 77-89 



70 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Kegiatan 

 
Tahun 2018-2019 

September Oktober November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 

1 

 

 

 

Pengajuan 
Judul 

Rencana 
 

     
                 

  
 

Realisasi 
                       

   

  

 

 

2 

 

 

Penyusunan 
Proposal 

Rencana 
                       

     

Realisasi 
                       

    
 

 

 

3 

 

 

Pengumpulan 
Data 

Rencana 
                       

  

Realisasi 
                       

 
 

 

 

4 

 

 

Tabulasi dan 
Analisis Data 

Rencana 
                       

  

Realisasi 
                       

  

 

 

5 

 

 

Penyusunan 
Skripsi 

Rencana 
                       

   

 

Realisasi 
                       

   

JADWAL PENELITIAN 

PENGARUH  RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN INFLASI 

TERHADAP HARGA SAHAM PADA SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017 

 

 



71 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

PERHITUNGAN RASIO LIKUIDITAS 

Kode  

Saham 
Aset Lancar(Rp) Hutang Lancar(Rp) 

Current 

Ratio (%) 
Tahun 

Rata-

Rata 

DVLA  Rp        913.983.962.000   Rp       215.473.310.000 424,18 

2013 299,77 

KLBF  Rp     7.497.319.451.543  Rp    2.640.590.023.758  283,93 

KAEF  Rp     1.810.614.614.537   Rp       746.123.148.554  242,67 

MERK  Rp        588.237.590.000   Rp       147.818.253.000 397,95 

PYFA  Rp          74.973.759.491   Rp         48.785.877.103  153,68 



72 
 

 
 

TSPC  Rp     3.991.115.858.814   Rp    1.347.465.965.403  296,19 

DVLA  Rp        925.293.721.000  Rp        178.583.390.000  518,13 

2014 336,45 

KLBF  Rp     8.120.805.370.192   Rp     2.385.920.172.489  340,36 

KAEF  Rp    2.040.430.857.906   Rp        854.811.681.427  238,70 

MERK  Rp       595.338.719.000   Rp        129.820.145.000  458,59 

PYFA  Rp         78.077.523.686   Rp          47.994.726.116  162,68 

TSPC  Rp    3.714.700.991.066   Rp     1.237.332.206.210  300,22 

DVLA  Rp    1.043.830.034.000   Rp        296.298.118.000 352,29 

2015 288,86 

KLBF  Rp    8.748.491.608.702   Rp     2.365.880.490.863  369,78 

KAEF  Rp    2.100.921.793.619   Rp     1.088.431.346.892  193,02 

MERK  Rp       483.679.971.000  Rp        132.435.895.000 365,22 

PYFA  Rp         72.745.997.374   Rp          36.534.059.349  199,12 

TSPC  Rp    4.304.922.144.352   Rp     1.696.486.657.073  253,76 

DVLA  Rp     1.068.967.094.000   Rp        374.427.510.000 285,49 

2016 295,99 

KLBF  Rp     9.572.529.767.897   Rp     2.317.161.787.100  413,11 

KAEF  Rp     2.906.737.458.288   Rp     1.696.208.867.581  171,37 

MERK  Rp        508.615.377.000   Rp        120.622.129.000  421,66 

PYFA  Rp          83.106.443.468   Rp          37.933.579.448  219,08 

TSPC  Rp     4.385.083.916.291   Rp     1.653.413.220.121  265,21 

DVLA  Rp     1.175.655.601.000   Rp         441.662.865.000 266,19 

2017 297,4 

KLBF  Rp   10.043.950.500.578   Rp      2.227.336.011.715  450,94 

KAEF  Rp     3.662.090.215.984   Rp      2.369.507.448.768  154,55 

MERK  Rp        569.889.512.000   Rp         184.971.088.000 308,10 

PYFA  Rp          78.364.312.306   Rp           22.245.115.479  352,28 

TSPC  Rp     5.049.363.864.387   Rp      2.002.621.403.597  252,14 

Sumber: Laporan Neraca Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

 

LAMPIRAN 2 

PERHITUNGAN RASIO LEVERAGE 

Kode 

Saham Total Hutang(Rp) Equitas(Rp) DER(%) 
Tahun 

Rata-

Rata 

DVLA  Rp      275.351.336.000   Rp        914.702.952.000 30,10 

2013 46,33 
KLBF  Rp   2.815.103.309.451   Rp     8.499.957.965.575  33,12 

KAEF  Rp      847.584.859.909   Rp     1.624.354.688.981  52,18 

MERK  Rp      184.727.696.000  Rp       512.218.622.000  36,06 
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PYFA  Rp        81.217.648.190   Rp          93.901.273.216  86,49 

TSPC  Rp   1.545.006.061.565   Rp     3.862.951.854.240  40,00 

DVLA  Rp      273.816.042.000   Rp       962.431.483.000  28,45 

2014 43,72 

KLBF  Rp   2.607.556.689.283   Rp     9.817.475.678.446  26,56 

KAEF  Rp   1.157.040.676.384   Rp     1.811.143.949.913  63,88 

MERK  Rp      162.098.670.000   Rp        553.690.856.000 29,28 

PYFA  Rp        76.117.686.068   Rp          96.558.938.621  78,83 

TSPC  Rp   1.460.391.494.410   Rp    4.132.338.998.550  35,34 

DVLA  Rp      402.760.903.000   Rp       973.517.334.000  41,37 

2015 45,34 

KLBF  Rp   2.758.131.369.170   Rp  10.938.285.985.269  25,22 

KAEF  Rp   1.378.319.672.511   Rp     2.056.559.640.523  67,02 

MERK  Rp      168.103.536.000   Rp        473.543.282.000 35,50 

PYFA  Rp        58.729.478.032   Rp         101.222.059.197  58,02 

TSPC  Rp   1.947.588.124.083   Rp     4.337.140.975.120  44,90 

DVLA  Rp      451.785.946.000   Rp    1.079.579.612.000  41,85 

2016 49,20 

KLBF  Rp   2.762.162.069.572   Rp  12.463.847.141.085  22,16 

KAEF  Rp   2.341.155.131.870   Rp    2.271.407.409.194  103,07 

MERK  Rp      161.262.425.000   Rp       582.672.469.000 27,68 

PYFA  Rp        61.554.008.181   Rp         105.508.790.427  58,34 

TSPC  Rp   1.950.534.206.746   Rp     4.635.273.142.692  42,08 

DVLA  Rp      524.586.078.000  Rp    1.116.300.069.000 46,99 

2017 55,68 

KLBF  Rp   2.722.207.633.646   Rp  13.894.031.782.689  19,59 

KAEF  Rp   3.523.628.217.406   Rp     2.572.520.755.127  136,97 

MERK  Rp      231.569.103.000  Rp        615.437.441.000  37,63 

PYFA  Rp        50.707.930.330   Rp         108.856.000.711  46,58 

TSPC  Rp   2.352.891.899.876   Rp     5.082.008.409.145  46,30 

Sumber: Laporan Neraca Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

PERHITUNGAN RASIO PROFITABILITAS 

Kode 

Saham 
EAT(Rp) TOTAL ASET(Rp) ROA(%) Tahun 

Rata-

Rata 

DVLA  Rp     125.796.473.000   Rp    1.190.054.288.000 10,57 
2013 13,03 

KLBF  Rp  2.004.243.694.797   Rp  11.315.061.275.026  17,71 



74 
 

 
 

KAEF  Rp      215.642.329.977   Rp    2.471.939.548.890  8,72 

MERK  Rp     175.444.757.000  Rp       696.946.318.000 25,17 

PYFA  Rp          6.195.800.338   Rp       175.118.921.406  3,54 

TSPC  Rp      674.146.721.834   Rp    5.407.957.915.805  12,47 

DVLA  Rp       80.929.476.000   Rp     1.236.247.525.000 6,55 

2014 11,55 

KLBF  Rp  2.129.215.450.082   Rp   12.425.032.367.729  17,14 

KAEF  Rp      236.531.070.864   Rp     2.968.184.626.297  7,97 

MERK  Rp     181.472.234.000   Rp        716.599.526.000 25,32 

PYFA  Rp          2.657.665.405   Rp        172.736.624.689  1,54 

TSPC  Rp      602.873.677.409   Rp     5.592.730.492.960  10,78 

DVLA  Rp     104.177.380.000  Rp     1.376.278.237.000 7,57 

2015 10,61 

KLBF  Rp  2.083.402.901.121   Rp   13.696.417.381.439  15,21 

KAEF  Rp      200.520.354.810   Rp     3.434.879.313.034  5,84 

MERK  Rp      148.818.963.000  Rp        641.646.818.000  23,19 

PYFA  Rp          4.125.447.891   Rp        159.951.537.229  2,58 

TSPC  Rp      581.461.169.669   Rp     6.284.729.099.203  9,25 

DVLA  Rp     145.119.664.000   Rp     1.531.365.558.000  9,48 

2016 10,26 

KLBF  Rp  2.353.923.940.687   Rp   15.226.009.210.657  15,46 

KAEF  Rp      246.893.143.247   Rp     4.612.562.541.064  5,35 

MERK  Rp     153.929.187.000  Rp        743.934.894.000  20,69 

PYFA  Rp          4.286.731.230   Rp        167.062.795.608  2,57 

TSPC  Rp      526.651.718.634   Rp     6.585.807.349.438  8,00 

DVLA  Rp     148.312.987.000   Rp     1.640.886.147.000  9,04 

2017 9,46 

KLBF  Rp  2.442.945.312.378   Rp   16.616.239.416.335  14,70 

KAEF  Rp      323.866.692.681   Rp    6.096.148.972.533  5,31 

MERK  Rp      155.964.972.000   Rp       847.000.544.000  18,41 

PYFA  Rp          4.898.942.284   Rp       159.563.931.041  3,07 

TSPC  Rp      461.697.432.471   Rp    7.434.900.309.021  6,21 

Sumber: Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

LAMPIRAN 4 

TINGKAT INFLASI TAHUNAN 

Tahun 
Tingkat Inflasi 

(%) 

2013 8,38 

2014 8,36 

2015 3,35 

2016 3,02 
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2017 3,61 

 Sumber: Laporan Inflasi Tahunan Bank IndonesiaPeriode 2013-2017 

 

 

 

DATA HARGA SAHAM SEKTOR FARMASI 

(DALAM RUPIAH) 

Kode Saham 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 

Sumber: Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coefficie

nts 

t Sig. Correlations Collinearity 

Statistics 
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B Std. Error Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) -4903,185 2276,975 
 

-2,153 ,041 
     

LIKUIDITAS 5,478 5,027 ,196 1,090 ,286 ,435 ,213 ,113 ,332 3,014 

LEVERAGE 47,477 18,504 ,440 2,566 ,017 -,258 ,457 ,266 ,364 2,745 

PROFITABILITAS 383,242 54,907 ,951 6,980 ,000 ,803 ,813 ,723 ,578 1,729 

INFLASI -112,577 118,107 -,100 -,953 ,350 ,031 -,187 -,099 ,974 1,027 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
Sumber: Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

HASIL UJI GRAFIK NORMALITAS 
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Sumber: Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 
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HASIL UJI KOLMOGROF-SMIRNOV 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 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: Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 
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LAMPIRAN 8 

HASIL UJI DURBIN WATSON 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Chang

e 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,855a ,732 ,689 1544,30621 ,732 17,041 4 25 ,000 1,919 

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

b. Dependent Variable: Harga Saham 
Sumber: Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 9 
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HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Sumber: Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 
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LAMPIRAN 10 

HASIL UJI KELAYAKAN MODEL 

Sumber: Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan Sampel Periode 2013-2017 

 

 

 

 

 

ANOVA
a
 

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 


