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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

1. PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

PT Darya Varia Laboratoria Tbk merupakan perusahaan yang didirikan 

pada tanggal 30 April 1976, perusahaan ini memulai kegiatan usahanya pada 

tahun 1976. Kantor pusat perusahaan Darya Varia Laboratoria berada di alamat 

Sourth Quarter, Tower C Lantai 18-19 Jl.R.A. Kartini Kav.8 Jakarta 12340, 

Indonesia dan pabriknya berada di Bogor. Induk usaha dari PT Darya Varia 

Laboratoria Tbk adalah Blue Sphere Singapore Pte Ltd yang menguasai 92,13% 

saham Darya Varia Laboratoria Tbk serta merupakan afiliasi dari United 

Laboratories Inc, perusahaan farmasi yang berada di Filipina. 

PT Darya Varia Laboratoria Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang manufaktur, perdagangan, jasa dan distribusi produk-produk farmasi, 

produk kimia yang berhubungan dengan farmasi, serta perawatan kesehatan. 

Beberapa merek dari produk yang dihasilkan PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

antara lain Natur-E, Enervon-C, Decolgen, Neozep, Cetapain, Paracetamo Infuse, 

dan Prodiva.  

Pada tanggal 12 Oktober 1994, Darya Varia Laboratoria memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana 

saham DVLA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 10.000.000 dengan nilai 
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nominal Rp1000,- per saham dengan harga penawaran Rp6200.- per saham. 

Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 

11 November 1994.  

2. PT Kalbe Farma Tbk 

PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 

10 September 1996 dan perusahaan ini memulai kegiatan usahanya pada tahun 

1966. Kantor pusat Kalbe Farma Tbk berada di Gedung KALBE, Jl. Let.Jend. 

Suprapto Kav.4 Cempaka putih Jakarta 10510 sedangkan pabriknya berada di 

Kawasan Industri Delta Silicon Jl.M.H. Thamrin Blok A3-1 Lippo Cikarang 

Bekasi Jawa Barat.Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Kalbe 

Farma Tbk antara lain PT Gira Sole Prima (10,17%), PT Santa Seha Sanadi 

(9,71%), PT Diptanala Bahana (9,49%), PT Lucasta Murni Cemerlamg (9,47%), 

PT Ladang Ira Panen (9,21%) dan PT Bina Arta Charisma (8,61%).  

PT Kalbe Farma Tbkmerupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi, produk obat-obatan 

termasuk pelayanan kesehatan primer. Produk yang menjadi unggulan yang 

dimiliki oleh Kalbe Farma Tbk antara lain obat resep (Braimact, Cefspan, 

Mycoral, Cernevit, Cravit, Neuralgin, Broadced, Neurotam, Hernapo, dan CPG), 

Produk kesehatan (Promag, Mixagrip, Extra Joss, Komix Woods, Entrostop, 

Procold, Fatigon, Hydro Coco, dan Original Love Juice), produk nutrisi mulai dari 

bayi hingga usia senja, serta konsumen dengan kebutuhan khusus (Morinaga Chil 

Kid, Morinaga Chil School, Morinaga Chil Mil, Morinaga BMT, Prenagen, 

Milna, Diabetasol, Zee, Fitbar, Entrasol, Nutrive Benecol dan Diva). 
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Kalbe Farma memiliki anak perusahaaan yang juga tercatat di Bursa Efek 

Indonesia yaitu PT Enseal Putera Megantrading Tbk (EPMT). Pada awal tahun 

1991 Kalbe Farma Tbk memperoleh pernyataan efektif dari  Bapepam-LK untuk 

melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) KLBF kepada masyarakat 

sebanyak 10.000.000 dengan nilai nominal Rp1000,- per saham dengan harga 

penawaran Rp7.800,- per saham. Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Juli 1991.  

3. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

 PT Kimia Farma (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang didirikan 

pada tanggal 16 Agustus 1971. Kantor PT Kimia Farma (Persero) Tbk terletak di 

Jl. Veteran No.9 Jakarta 10110 dan pabriknya barada di Jakarta, Bandung, 

Semarang, Watudakon (Mojokerto), dan Tanjung Morawa (Medan). Kimia farma 

(Persero) Tbk mulai menjalankan usahanya sejak tahun 1817 yang bergerak 

dibidang distribusi obat dan bahan baku obat. Tahun 1958 pada saat Pemerintah 

Indonesia menasionalisasikan semua perusahaan Belanda, status Kimia Farma 

(Persero) Tbk untuk diubah menjadi beberapa Perusahaan Negara (PN). Pada 

tahun 1969 beberapa Perusahaan Negara (PN) diubah kembali menjadi satu 

Perusahaan yaitu Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka 

Kimia Farma yang disingkat PN Farmasi Kimia Farma. Pada tahun 1971 

berdasarkan Peraturan Pemerintah status Perusahaan Negara tersebut diubah 

menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma (Persero). 

 Pemegang saham PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah Pemerintah 

Republik Indonesia dengan memiliki  1 saham Preferen (Saham Seri A 
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Dwiwarna) dan 90,02% saham seri B. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi khususnya di bidang industri 

kimia, farmasi, biologim kesehatan, industri makanan/minuman dan apotek. Saat 

ini PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah memproduksi sebayak 361 jenis obat 

yang terdiri dari beberapa jenis kategori produk, yaitu obat generik, produk 

kesehatan konsumen (Over The Counter (OTC), obat herbal dan kosmetik, produk 

etikal, antiretroviral, narkotika, kontrasepsi, dan bahan baku. 

Pada tanggal 14 Juni 2001 PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana 

saham KAEF (IPO) kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 saham seri B 

dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp200,- per 

saham. Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 

4 Juli 2001. 

4.  PT Merck Tbk 

 PT Merck Tbk (MERK) merupakan perusahaan yang didirikan pada 

tanggal 14 Oktober 1970 dan mulai beroperasi pada tahun 1974. Kantor pusat PT 

Merck Tbk berada di Jl. T.B. Simatupung No.8 Pasar Rebo Jakarta timur 13700 – 

Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PT Merck Tbk 

adalah Merck Holding GmbH, Jerman sebesar 73,99% dan Emedia Export 

Company mbH, Jerman sebesar 12,66%. 

 PT Merck Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri, 

perdagangan, jasa konsultasi manajemen jasa penyewaan kantor/properti serta 

layanan yang terkait dengan kegiatan usaha. Kegiatan utama Merck Tbk saat ini 
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adalah memasarkan produk obat tanpa resep dan obat peresapan, produk terapi 

yang berhubungan dengan kesuburan, diabetes, neurologis dan kardiologis serta 

menawarkan berbagai produk kimia mutakhir untuk bio-riset, bio-produksi dan 

segmen-segmen terkait. Salah satu merek yang menjadi unggulan PT Merck Tbk 

adalah Sangobion dan Neurobion. 

 Pada tanggal 23 Juni 1981 PT Merck Tbk memperoleh pernyataan efektif 

dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MERK 

(IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.680.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per 

saham dengan harga penawaran Rp1.900,- per saham. Saham tersebut dicatatkan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 Juli 1981. 

5. PT Pyridam Farma Tbk 

 PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) merupakan perusahaan yang didirikan 

dengan nama PT Pyridam pada tanggal 27 November 1977 dan  memulai kegiatan 

usaha pada tahun 1977. Kantor pusat PT Pyridam Farma Tbk beralamat di Ruko 

Villa Kebon Jeruk Blok F3, Jl. Raya Kebon Jeruk, Jakarta 11530 dan tempat 

produksi yang berlokasi di Desa Cibodas Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Pemegang 

saham yang memiliki 5% atau lebih dari saham PT Pyridam Tbk antara lain PT 

Pyridam Internasional yang memiliki saham sebesar 53,85%, Sakri Kosasih, IR 

sebesar 11,54% Dan Rani tjandra sebesar 11,54%. 

PT Pyridam Farma Tbk merupakan perusahaan yang bergerah dibidang 

industri obat-obatan, plastik, alat kesehatan, dan industri kimia lainnya, serta 

melakukan perdagangan, termasuk impor, ekspor dan antar pulau, dan bertindak 

selaku agen, grosir, distributor dan penyalur dari segala macam barang. Pada 
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tanggal 27 September 2001 PT Pyridam Farma Tbk memperoleh efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PYFA (IPO) 

kepada masyarakat sebanyak 120.000.000 dengan nilai nominal Rp100.- per 

saham dengan harga penawaran Rp105,- per saham dan disertai Waean Seri 1 

sebanyak 60.000.000 Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada 16 Oktober 2001. 

6. PT Tempo Scan Pacific Tbk 

 PT Tempo Sca Pacific Tbk (TSPC) merupakan perusahaan yang didirikan 

di Indoneia pada tanggal 20 Mei 1970 dengan nama PT Scanchemie serta 

memulai kegiatan usahanya pada tahun 1970. Kantor pusat PT Tempo Scan 

Pacific Tbk berada di Tempo Scan Tower, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuma Said 

Kav.3-4, Jakarta 12950 dan lokasi pabriknya berada di Cikarang – Jawa Barat. 

Pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% saham PT Tempo Scan Pacific Tbk 

adalah PT Bogamulia Nagadi (Induk usaha) dengan kepemilikan saham sebesar 

78,15%. 

 PT Tempo Scan Pacific Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha farmasi. Kegiatan usaha yang dilakukan PT Tempo Scan Pacific 

Tbk adalah farmasi (obat-obatan), produk konsumen dan komestika dan distribusi. 

Produk yang dihasilkan PT Tempo Scan Pacific Tbk yang dikenal oleh 

masyarakat adalah produk kesehatan antara lain Bodrex, Hemaviton, NEO 

rheumacyl, Oskadon, Ipi Vitaminm, Bodrexin, Contrex, Contrexyn, Vidoran, 

Zevit dan Neo Hemaviton, obat resep dan rumah sakit (Hospira, SciClone, Alif, 

Ericaf Timoc, Triptagic dan Trozyn) serta produk konsumen dan komestika 
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(Marina, My Baby, Total Care, S.O.S antibakterial, Claudia, Diano kids, Tamara, 

Natural Honey, dan Revlon). 

 Pada tanggal 24 Mei 1994 PT Tempo Scan Paific Tbk memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 

Saham TSPC (IPO) kepada masyarakat sebanyak 17.500.000 dengan nilai 

nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp8.250,- per saham. 

Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 17 Juni 1994. 

4.1.2 Perhitungan Variabel Penelitian 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat 

hasil return atau keuntungan atas jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Berikut adalah hasil perhitungan Return On Asset (ROA) pada perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun, yaitu tahun 2013 

hingga tahun 2017. 

 Tabel 6 

Hasil Perhitungan Return On Asset (ROA) Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Prosentase) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 

Return on asset (ROA) 
  

2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

1 DVLA 10,57 6,55 7,84 9,93 9,89 8,96 

2 KLBF 17,71 17,07 15,02 15,44 14,76 16 

3 KAEF 8,72 7,97 7,82 5,89 5,44 7,17 

4 MERK 25,17 25,32 22,22 20,68 17,4 22,16 

5 PYFA 3,54 1,54 1,93 3,08 4,47 2,91 

6 TSPC 11,81 10,45 8,42 8,28 7,5 9,29 

  Rata-rata 12,92 11,48 10,54 10,55 9,91 11,08 

Sumber : Lampiran 1 diolah 
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Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa secara rata-rata Return On 

Asset (ROA) perusahaan farmasi yang sudah mencapai standar industri yaitu 

sebesar 5,98% dan hanya satu perusahaan yang belum mampu mencapai standar 

industri yaitu perusahaan Pyridam Farma Tbk (PYFA) dengan rata-rata Return On 

Asset sebesar 2,91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

farmasi mampu memaksimalkan total assetnya untuk mendapatkan laba 

perusahaan. Apabila Return On Asset (ROA) lebih besar dari standar industri  

maka kondisi perusahaan dalam kondisi baik, dan apabila berada dibawah standar 

maka kondisi perusahaan kondisi kurang baik. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas menunjukkan bahwa perusahaan farmasi yang memiliki nilai rata-rata 

Return On Asset (ROA) tertinggi yaitu pada perusahaan Merck Tbk yaitu sebesar 

22,16%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut tergolong baik dalam 

pengelolaan asetnya untuk memperoleh laba. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki rata-rata Return On Asset (ROA) terendah yaitu pada perusahaan 

Pyridam Farma Tbk yang memiliki nilai hanya sebesar 2,91%.  

2. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) adalah suatu bentuk pemberian keuntungan per 

lembar saham kepada para investor atas saham yang mereka miliki. Kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan suatu laba bersih dalam per lembar sahamnya 

dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam menentukan pembelian saham. 

Hasil perhitungan Earning Per Share (EPS) pada tahun 2013-2017 ditunjukkan 

pada tabel 7: 
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Tabel 7 

Hasil Earning Per Share (EPS) Perhitungan Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Rupiah) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 

Earning Per Share (EPS)   

2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

1 DVLA 112 72 96 136 145 112,2 

2 KLBF 41 44 43 49 51 45,6 

3 KAEF 39 42 45 48 59 46,6 

4 MERK 8 8 2 343 323 136,8 

5 PYFA 12 6 8 10 13 9,8 

6 TSPC 141 129 116 119 121 125,2 

  Rata-rata 58,83 50,17 51,67 117,5 118,67 79,37 

Sumber : Lampiran 2 diolah 

Dapat diketahui bahwa rata-rata industri Earning Per Share (EPS) pada 

perusahaan farmasi selama 5 tahun sebesar Rp 79,37. Apabila Earning Per Share 

(EPS) lebih besar atau sama dengan rata-rata industri maka perusahaan dalam 

keadaan baik, sedangkan Earning Per Share (EPS) yang lebih kecil dari rata-rata 

industri maka perusahaan dalam keadaan buruk. Berdasarkan hasil perhitungan 

Earning Per Share (EPS) terdapat beberapa perusahaan yang yang telah mencapai 

rata-rata industri dan ada pula perusahaan yang belum mencapai rata-rata industri. 

Perusahaan yang mencapai rata-rata industri perusahaan farmasi 

diantaranya adalah PT Darya Varia Laboratoria (DVLA), PT Merck (MERK), PT 

Tempo Scan Pacific (TSPC). Sedangkan perusahaan yang berada di bawah rata-

rata industri adalah PT Kalbe Farma (KLBF), PT Kimia Farma (KAEF), PT 

Pyridam Farma (PYFA). 

Berdasarkan hasil perhitungan Earning Per Share (EPS) dapat diketahui 

rata-rata Eaning Per Share (EPS) perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata 

tertinggi adalah PT Merck Tbk (MERK) yaitu sebesar Rp 136,8  sedangkan rata-
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rata Earning Per Share (EPS) perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata 

terendah adalah PT Pyridam Farma (PYFA) yaitu sebesar Rp 9,8. 

3. Kurs 

Kurs adalah nilai dari mata uang yang berlaku dan dimiliki oleh suatu 

negara. Berikut merupakan  kurs atau nilai tukar rupiah selama 5 tahun, yaitu pada 

tahun 2013 sampai tahun 2017. 

Tabel 8 

Kurs Tahun 2013-2017 

(Dalam Rupiah) 

 

Nilai Tukar 
2013 2014 2015 2016 2017 

10.445 11.876 13.392 13.305 13.385 

Sumber: www.bi.go.id 

Berdasarkan tabel 8, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar Rupiah 

terhadap US$ mengalami fluktuasi yang cenderung naik (melemah). Tahun 2013 

nilai tukar Rupiah terhadap US$ sebesar Rp.10.445 per US$, kemudian pada 

tahun 2014 nilai tukar Rupiah terhadap US$ mengalami depresiasi (melemah) 

menjadi Rp11.876 per US$ dan pada tahun 2015 juga mengalami depresiasi, 

sehingga pada tahun 2015 nilai tukar Rupiah terhadap US$ sebesar Rp13.392 per 

US$. Kemudian pada tahun 2016 nitai tukar Rupiah mengalami Apresiasi 

(menguat) terhadap US$, sehingga pada tahun 2016 nilai tukar Rupiah terhadap 

US$ sebesar Rp13.305 per US$. Namun pada tahun 2017 nilai tukar Rupiah 

kembali mengalami depresiasi (melemah) terhadap US$ menjadi Rp13.385 per 

US$. Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS memiliki dampak yang 

berbeda-beda terhadap setiap jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Kurs 

http://www.bi.go.id/
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tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 13.392 dan kurs terendah 

terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 10.445. 

4. Inflasi (INF) 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau komoditas secara umum 

yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang suatu negara pada suatu periode 

tertentu. Berikut merupakan tingkat inflasi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2013 

sampai tahun 2017. 

Tabel 9 

Inflasi Tahun 2013-2017 

(Dalam Prosentase) 

 

Inflasi 
2013 2014 2015 2016 2017 

8,38 8,36 3,35 3,02 3,61 

Sumber: www.bps.go.id 

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa Inflasi pada tahun 2013-2017 

termasuk inflasi rendah karena kurang dari 10%. Tingkat inflasi yang terjadi pada 

negara Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 

dimana penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2015 dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 8,36%, kemudian naik kembali pada 

tahun 2017 menjadi 3,61% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,02%. 

Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,38% dan inflasi terendah 

terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,02%. 

5. Harga Saham (HS) 

Harga saham dilihat pada closing price yang di publikasikan oleh 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama perode 2013-

2017 ditunjukkan pada tabel 10. 

http://www.bps.go.id/
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Tabel 10 

Harga Saham Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017  

(Dalam Rupiah) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 

Harga Saham Rata-

rata 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 DVLA 2.200 1.690 1.300 1.755 1.960 1.781 

2 KLBF 1.250 1.830 1.320 1.515 1.690 1.521 

3 KAEF 590 1.465 870 2.750 2.700 1.675 

4 MERK 9.450 8.000 6.775 9.200 8.500 8.385 

5 PYFA 147 135 112 200 183 155 

6 TSPC 3.250 2.865 1.750 1.970 1.800 2.327 

  Rata-rata 2.815 2.664 2.021 2.898 2.806 2.641 

Sumber: www.idx.co.id diolah 
 

Dari tabel 10 menunjukkan bahwa harga saham perusahaan farmasi pada 

tahun 2013-2017 berfluktuasi yang cenderung menurun. Dapat dilihat bahwa 

perusahaan farmasi yang memiliki harga saham tertinggi yaitu perusahaan Merck 

Tbk (MERK) pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 9.450 serta memilki rata-rata 

harga saham sebesar Rp 8.385, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya minat 

investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan Merck Tbk karena investor 

memiliki prospek bahwa kineja perusahaan tersebut tergolong baik jika dilihat 

dari rasio keuangannya. Sedangkan perusahaan yang memiliki harga saham 

terendah yaitu perusahaan Pyridam Farma Tbk (PYFA) pada tahun 2015 yaitu 

sebesar Rp 112 serta memiliki rata-rata harga saham sebesar Rp 155.  

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat besarnya nilai rata-rata 

(mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi pada setiap variabel 

http://www.idx.co.id/
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independen Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), kurs dan inflasi 

(INF) serta variabel dependen harga saham (HS). Berikut merupakan hasil analisis 

deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 11: 

Tabel 11 

Hasil Analisis Statisik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HS 30 112,00 9450,00 2640,7333 2767,95403 

ROA 30 1,54 25,32 10,9900 6,83401 

EPS 30 2,46 343,00 79,3370 83,11918 

KURS 30 10445,00 13392,00 12480,6000 1189,38696 

INF 30 3,02 8,38 5,3440 2,52015 

Valid N 

(listwise) 
30     

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berikut adalah interpretasi dari hasil analisis statistik deskriptif 

berdasarkan pada tabel 11, yaitu : 

a. Harga saham memiliki nilai minimun sebesar 112 dan nilai maksimum 

sebesar 9450. Nilai mean sebesar  2640,7333 dan standar deviasi sebesar 

2767,95403.  

b. Return On Asset (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 1,54 dan nilai 

maksimum sebesar 25,32. Nilai mean sebesar 10,99 dan standar deviasi 

sebesar 6,83401. 

c. Earning Per Share (EPS) memiliki nilai minimum sebesar 2,46 dan nilai 

maksimum sebesar 343. Nilai mean sebesar 79,3370 dan standar deviasi 

sebesar 83,11918. 

d. Kurs memiliki nilai minimum sebesar 10445 dan nilai maksimum sebesar 

13392. Nilai mean sebesar 12480,6 dan standar deviasi sebesar 1189,38696. 
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e. Inflasi (INF) memiliki nilai minimum sebesar 3,02 dan nilai maksimum 

sebesar 8,38. Nilai mean sebesar 5,344 dan standar deviasi sebesar 2,52015. 

4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

Kurs dan Inflasi (INF) terhadap variabel dependen Harga saham (HS). Dari hasil 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan Program SPSS22 dapat 

ditunjukkan pada tabel 12 : 

Tabel 12 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -5248,310 9204,236   

ROA 300,152 44,463 ,741 

EPS 9,992 3,721 ,300 

KURS ,261 ,617 ,112 

INF 100,257 293,123 ,091 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 12, diperoleh hasil koefisien regresi yang dapat 

ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut :  

HS = -5248,310 + 300,152 ROA + 9,992 EPS + 0,261 KURS + 100,257 INF + e 

Berdasarkan pada model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 
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a. Konstanta (a) yaitu sebesar -5248,310 artinya variabel bebas yang terdiri dari 

Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), kurs dan inflasi (INF) 

sama dengan nol, maka harga saham dinyatakan sebesar -5248,310. 

b. Return On Asset (ROA) mempunyai koefisien sebesar 300,152 dapat diartikan 

bahwa ada pengaruh yang positif (searah) antara Return On Asset (ROA) 

dengan harga saham. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

Return On Asset (ROA) yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi 

juga harga saham perusahaan tersebut.  

c. Earning Per Share (EPS) mempunyai koefisien sebesar 9,992 dapat diartikan 

bahwa ada pengaruh yang positif (searah) antara Earning Per Share (EPS) 

dengan harga saham. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

Earning Per Share (EPS) yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi 

juga harga saham perusahaan tersebut.  

d. Kurs mempunyai koefisien sebesar 0,261 dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

yang positif (searah) antara kurs dengan harga saham. Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kurs maka semakin tinggi juga harga 

saham perusahaan.  

e. Inflasi (INF) mempunyai nilai koefisien sebesar 100,257 yang diartikan bahwa 

ada pengaruh yang positif (searah) antara Inflasi dengan harga saham. 

Semakin tinggi Inflasi semakin tinggi juga tingkat harga saham perusahaan. 
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4.2.3 Uji Kelayakan Model 

4.2.3.1  Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda layak 

atau tidak digunakan dalam penelitian. Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), Kurs, Inflasi (INF) dapat dikatakan layak dengan tingkat signifikan 

0,05 (α = 5%). Hasil dari pengujian kelayakan model (Uji F) dapat ditunjukkan 

pada tabel 13: 

Tabel 13 

Hasil Uji F 

ANOVA
a 

 

Model F Sig. Tingkat Signifikan Keputusan 

1 16,630 ,000
b 

0,05 Model Layak digunakan 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 13, dapat diketahui bahwa nilai dari F yaitu 

sebesar 16,630 dan nilai sig sebesar 0,000. Dalam penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05, maka nilai sig 0,000 < 0,05 atau nilai sig 0,000 kurang 

dari α = 5%. Dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier berganda 

layak digunakan dalam penelitian. 

4.2.3.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

dari Uji Koefisien Determinasi (R
2
) ditunjukkan pada tabel 14 : 
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Tabel 14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
    R Square (R

2) 

1 

 

ROA 

EPS 

KURS 

INF 

HS ,727 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 14, hasil koefisien determinasi R Square (R
2
) yaitu 

sebesar 0,727 hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen 

yaitu Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), kurs dan inflasi (INF) 

berpengaruh terhadap harga saham sebesar 72,7% sedangkan sisanya sebesar 

27,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Normalitas 

Untuk menguji data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pendekatan Kolmogrov Smirnov 

serta dengan pendekatan grafik. 

a. Berikut merupakan hasil uji Kolmogrov Smirnov dengan menggunakan SPSS 

22 : 

Tabel 15 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Z 

 

Model 

Regresi 
N 

Kolmogrov-

Smirnov Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Nilai 

Signifikan 
Keputusan 

1 30 0,87 0,200 0,05 Normal 

Sumber : Lampiran 3 diolah 
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Berdasarkan pada tabel 15, dapat dilihat bahwa besarnya nilai dari 

Kolmogrov-Smirnov yaitu sebesar 0,87 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 

sebesar 0,200 > 0,05, hasil tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi 

normal dan data tersebut layak digunakan dalam penelitian. 

b. Berikut merupakan hasil uji analisis grafik normal P-P Plot dengan 

menggunakan SPSS 22: 

 
Sumber : Laporan keuangan neraca dan laba rugi diolah 

Gambar 3 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

Berdasarkan grafik normal probability plot menunjukan bahwa data 

tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut, 

sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal atau layak 

digunakan. 
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4.2.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan dengan bertujuan untuk menguji apakah 

ada korelasi antar variabel bebas atau independen pada model regresi. Hasil dari 

Uji Multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 16 : 

Tabel 16 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

ROA ,907 1,103 Bebas Multikolinieritas 

EPS ,875 1,143 Bebas Multikolinieritas 

 KURS ,156 6,429 Bebas Multikolinieritas 

 INF ,153 6,519 Bebas Multikolinieritas 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 16, dapat dilihat bahwa besarnya nilai dari 

Tolerance (TOL) dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan besarnya 

nilai variance inflation factor (VIF) dari masing-masing variabel kurang dari 10. 

Hasil tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat 

disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan 

adanya korelasi atau bisa disebut terbebas dari multikolinieritas dan variabel 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linier 

memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (pada periode sebelumnya). Hasil dari Uji Autokorelasi 

ditunjukkan pada tabel 17 : 



60 
 

 
 

Tabel 17 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

 

Model 
Durbin- 

Watson 

Batasan 
Keputusan 

 
Minimum Maksimum 

 
1 0,332 -2,000 2,000 

Tidak terjadi 

autokorelasi 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan tabel 17, dapat diketahui bahwa nilai dari Durbin Watson 

yaitu sebesar 0,332. Nilai tersebut berada diantara angka -2 dan +2 atau    yang 

dapat diartikan bahwa dalam penelian ini tidak terjadi autokorelasi. 

4.2.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamat satu terhadap pengamat 

lainnya. Hasil Pengujian dari Uji Heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar 4 : 

 
 

Sumber : Laporan keuangan neraca dan laba rugi diolah 

Gambar 4 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa terdapat pola yang tidak jelas 

serta titik-titik yang menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Sesuai degan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.5 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu untuk 

mengetahui apakah variabel bebas yang terdiri dari Return On Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS), kurs dan Inflasi (INF) berpengaruh signifikan terhadap 

Harga saham (HS). Hasil dari Uji t ditunjukkan pada tabel 18 : 

Tabel 18 

Hasil Uji t 

Coefficients
a 

 

  Model t Sig. Keputusan  

1 

ROA 6,751 0,000 Signifikan 

EPS 2,685 0,013 Signifikan 

KURS 0,424 0,675 Tidak signifikan 

INF 0,342 0,735 Tidak signifikan 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 18, dapat disimpulkan bahwa :  

a. Pengujian pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga saham 

menghasilkan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa 

Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

b. Pengujian pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

menghasilkan nilai signifikan 0,013 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh signikan terhadap harga saham. 
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c. Pengujian pengaruh kurs terhadap harga saham menghasilkan nilai signifikan 

0,675 > 0,05. Maka dapat diartikan bahwa kurs berpengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

d. Pengujian pengaruh inflasi menghasilkan nilai signifikan 0,735 > 0,05. Maka 

dapat diartikan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

4.3 Pembahasan 

1.3.1 Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

1.3.1.1 Return On Asset (ROA)  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskripstif variabel Return On 

Asset (ROA) diperoleh rata-rata (mean) sebesar 10,9%, nilai minimum sebesar 

1,54% dan nilai maksimum sebesar 25,32%. Hasil rata-rata Return On Asset 

(ROA) cenderung mendekati nilai minimum atau nilai terendah, dapat diartikan 

bahwa sebagian besar perusahaan Farmasi memiliki Return On Asset (ROA) 

rendah atau dengan kata lain perusahaan Farmasi belum mampu memaksimalkan 

total asset yang dimiliki untuk memperoleh laba perusahaan. 

1.3.1.2 Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel Earning Per 

Share (EPS) diperoleh rata-rata (mean) sebesar Rp 79,3, nilai  minimum sebesar 

Rp 2,46, dan nilai maksimum sebesar Rp 343. Hasil rata-rata Earning Per Share 

(EPS) perusahaan Farmasi cenderung mendekati nilai minimum atau nilai 

terendah, dapat diartikan bahwa sebagian besar perusahaan farmasi memiliki 

Earning Per Share (EPS) rendah atau dengan kata lain perusahaan belum mampu 
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menghasilkan laba dalam setiap lembar saham dengan nominal yang tinggi. 

Perusahaan harus meningkatkan penjualan untuk dapat meningkatkan laba yang 

dihasilkan perusahaan, sehingga Earning Per Share (EPS) yang dimiliki 

perusahan akan mengalami kenaikan atau peningkatan. 

1.3.1.3 Kurs 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel Kurs diperoleh 

rata-rata (mean) sebesar Rp 12.480, nilai minimum sebesar Rp 10.445 dan nilai 

maksimum sebesar Rp 13.392. Hasil rata-rata Kurs yang terjadi pada tahun 2013-

2017 cenderung mendekati nilai maksimum atau tertinggi, dapat diartikan bahwa 

pada tahun tersebut kurs yang terjadi pada tahun 2013-2017 tinggi (melemah). 

Sehingga perusahaan harus mampu memanfaatkan kenaikan kurs tersebut dengan 

baik sehingga dapat meningkat total laba yang dimiliki dan dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi sehingga akan meningkatkan harga saham perusahaan 

Farmasi. 

1.3.1.4 Inflasi 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel inflasi memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar 5,34%, niai minimum sebesar 3,02% dan nilai 

maksimum sebesar 8,38%. Hasil rata-rata inflasi pada tahun 2013-2017 cenderung 

mendekati nilai minimum atau terendah, dapat diartikan bahwa pada tahun 2013-

2017 inflasi yang terjadi adalah rendah, perusahaan harus mampu mengantisipasi 

ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan laba 

perusahaan, sehingga mampu memarik minat investor untuk berinvestasi pada 
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perusahaan, yang kemudian akan berdampak pada kenaikan harga saham 

perusahaan. 

1.3.1.5 Harga Saham 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel Harga Saham 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 2.640, nilai minimum sebesar Rp 112 

dan nilai maksimum sebesar Rp 9.450. Hasil rata-rata harga saham perusahaan 

Farmasi pada tahun 2013-2017 mendekati nilai terendah, dapat diartikan bahwa 

sebagian besar perusahaan Farmasi memiliki harga saham rendah. Perusahaan 

harus mampu menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya nilai 

harga saham perusahaan, dan melakukan perbaikan terkait dengan peningkatan 

harga saham pada perusahaan Farmasi. 

1.3.2 Pembahasan Hasil Uji t 

4.3.2.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor internal yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA) dengan tingkat signifikansi α = 0,05  

diperoleh hasil signifikan Return On Asset (ROA) 0,000 < 0,05 dan memiliki t 

hitung sebesar 6,751 hal tersebut dapat diartikan bahwa Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap harga saham. Semakin besar 

Return On Asset (ROA) ini maka semakin baik prospek 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, sebaliknya jika laba perusahaan menurun maka akan 
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menyebabkan harga saham turun karena adanya perununan minat investor dalam 

berinvestasi. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Tandelilin (2010:40) yang 

menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) dapat menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba bagi 

perusahaan, semakin tinggi Return On Asset (ROA) menunjukkan bahwa semakin 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan total aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba bersih setelah pajak, besarnya nilai laba yang dihasilkan 

perusahaan  akan mempengaruhi tingkat permintaan saham yang selanjutnya akan 

meningkatkan harga saham pada perusahaan tersebut. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

Najib (2017) yang menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan pada 

perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Namun penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haque dan Faruquee (2013) yang 

meneliti harga saham dengan menggunakan indikator Return On Asset (ROA) 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 

tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan DSE. 

4.3.2.2 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor internal yang 

diproksikan dengan Earning Per Share (EPS) dengan tingkat signifikansi α = 0,05  

diperoleh hasil signifikan Earning Per Share (EPS) 0,013 < 0,05 dan memiliki t 

hitung sebesar 2,685 hal tersebut dapat diartikan bahwa Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap harga saham, maka hal ini 
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menjelaskan bahwa jika Earning Per Share (EPS) meningkat akan diikuti dengan 

kenaikan harga saham.  

Hal ini terjadi karena tingginya nilai Earning Per Share (EPS) 

mencerminkan besar keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham 

artinya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan 

laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham baik sehingga perusahaan 

telah mampu mensejahterahkan para pemegang sahamnya.  Sejalan dengan teori 

Tandelilin (2010:374) yang menyatakan bahwa Earning Per Share menjadi 

indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per 

lembar saham. Semain besar nilai Earning Per Share, maka semakin besar 

keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham. Besarnya nilai Earning Per 

Share (EPS) yang diterima investor akan mempengaruhi tingkat permintaan 

saham yang selanjutnya akan meningkatkan harga saham pada perusahaan 

tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh Apsari 

dan Kaluge (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan farmasi yang 

terdaftar di BEI. Dan tidak sejalan dengan penelitian Rusli (2011) hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Harga saham pada perusahaan. 
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4.3.2.3 Pengaruh Kurs terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor eksternal yang 

diproksikan dengan Kurs dengan tingkat signifikansi α = 0,05  diperoleh hasil 

signifikan kurs 0,675 > 0,05 dan memiliki t hitung sebesar 0,424 hal tersebut 

dapat diartikan bahwa kurs berpengaruh tidak signifikan dan bernilai positif 

terhadap harga saham, hal ini menjelaskan bahwa ketika kurs mengalami kenaikan 

akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Karena perusahaan farmasi 

merupakan perusahaan yang memproduksi obat-obatan yang sebagian besar bahan 

baku yang dibutuhkan berasal dari impor namun hal tersebut diimbangi dengan 

adanya ekspor yang cukup tinggi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan farmasi yang menjadi 

market leader di luar negeri. Kalbe Farma Tbk sudah menguasai pasar Filipina, 

Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Thailand untuk berbagai produk. 

Manajamen menyatakan, obat produk kesehatan dengan merek Mixagrip saat ini 

menjadi market leader di Myanmar dan produk nutrisi Diabetasol juga 

menjadi market leader di Filipina (Kontan.co.id, 2018). Ketika ekspor yang 

dilakukan perusahaan farmasi tinggi maka penjualan nya akan meningkat apalagi 

dengan adanya kurs dollar AS yang meningkat maka laba perusahaan semakin 

meningkat, laba yang tinggi dapat meningkatkan minat investor untuk 

berinvestasi, dengan adanya peningkatan permintaan akan bedampak pada 

peningkatan harga saham.  

Hal ini sesuai dengan Samsul (2015:212) yang menyatakan bahwa 

kenaikan kurs yang terjadi terhadap rupiah dapat berdampak negatif maupun 
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positif terhadap perusahaan. Kenaikan kurs dapat berpengaruh positif terhadap 

perusahaan yang berorientasi ekspor, dengan adanya perubahan kurs mampu 

meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Ketika laba perusahaan 

meningkat maka dapat menarik minat investor untuk berinvestasi, semakin 

banyak investor yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan 

berpengaruh terhadap peningkatan pada harga saham. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneltian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Najib (2017) yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh tidak 

signifikan terhadap harga saham. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Krisna dan Wirawati (2013) yang menyatakan bahwa kurs memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4.3.2.4 Pengaruh Inflasi terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor eksternal yang 

diproksikan dengan inflasi dengan tingkat signifikansi α = 0,05  diperoleh hasil 

signifikan kurs 0,735 > 0,05 dan memiliki t hitung sebesar 0,342 hal tersebut 

dapat diartikan bahwa kurs berpengaruh tidak signifikan dan bernilai positif 

terhadap harga saham, hal ini menjelaskan bahwa ketika inflasi mengalami 

kenaikan akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Hal ini disebabkan inflasi 

yang terjadi pada tahun 2013-2017 berada di bawah 10% dan termasuk dalam 

jenis inflasi rendah, dengan tingkat inflasi dibawah 10% tersebut dapat digunakan 

untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara. Karena pada saat terjadi 

inflasi ringan atau rendah maka pendapatan masyarakat tidak akan mengalami 

kenaikan, yang ada hanya peningkatan pada harga barang. Dengan adanya 
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peningkatan harga barang tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga 

akan meningkatkan permintaan investor dalam menanamkan modalnya dan diikuti 

oleh peningkatan harga saham di suatu perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan teori Sukirno (2016:338) yang menyatakan bahwa 

inflasi ringan diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, harga barang pada 

umumnya akan mengalami peningkatan dengan tingkat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kenaikan gaji atau upah. Akibatnya kenaikan harga barang 

yang terjadi dapat menambah keuntungan bagi perusahaan, keuntungan yang lebih 

besar dapat meningkatkan permintaan investasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneltian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Najib (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap harga saham. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Krisna dan Wirawati (2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga Saham.. 

 

 


