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PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), 

DAN RETURN ON EQUITY RATIO (ROE) TERHADAP HARGA  

SAHAM PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR  

DI BEI TAHUN 2013-2015 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 

terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2013-2015, baik secara parsial maupun simultan. Rasio 

keuangan yang diteliti yaitu: current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), 

return on equity (ROE), Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2015. 

Sampel penelitian sebanyak populasi atau teknik sampling jenuh. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel DER dan ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan CR tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel CR, DER, 

ROE berpengaruh terhadap harga saham. Variabel CR, DER, dan ROE dapat 

menjelaskan harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015 sebesar 44,2%.   

Kata Kunci: CR, DER, ROE, Harga Saham 

Abstract 
This study aims to determine the effect of financial ratios on stock prices of 

pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during 

the period 2013-2015, either partially or simultaneously. The financial ratios 

studied are: current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), return on equity 

(ROE), population in this study are pharmaceutical companies listed on Indonesia 

Stock Exchange (BEI) in 2013-2015. research as much as population or saturated 

sampling technique. Data collection techniques used are documentation. Data 

analysis was done by multiple regression analysis. The results showed that the 

partial variables DER and ROE have a significant effect on stock prices, while CR 

has no significant effect. Simultaneously variable CR, DER, ROE effect on stock 

price. CR, DER, and ROE variables can explain the stock price at pharmaceutical 

companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2013-2015 

amounted to 44.2%. 

Keywords: CR, DER, ROE, Stock Price 

1. PENDAHULUAN

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal yang ada di 

Indonesia. Peranan Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat penting diantaranya bagi 

masyarakat sebagai sarana untuk berinvestasi dan bagi perusahaan go public 
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sebagai sarana mendapat tambahan modal dengan menerbitkan saham sebagai 

tanda kepemilikannya. Daya tarik saham bagi investor salah satunya terletak 

pada harga saham. 

Harga saham yang berlaku di bursa efek adalah suatu harga yang selalu 

mengalami fluktuasi atau berubah-ubah sewaktu-waktu bisa naik maupun 

turun. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga 

saham tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham 

dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat 

dikendalikan oleh manajemen perusahaaan. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat 

dikendalikan oleh manajemen perusahaan. 

Salah satu sektor usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 

sektor farmasi. Sektor farmasi memiliki peran dalam reformasi dibidang 

kesehatan. Dalam permasalahan kesehatan yang terjadi pada umumnya sangat 

berkaitan dengan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Banyak perusahaan farmasi sebagai penghasil obat-obatan berdiri di Indonesia, 

baik itu perusahaan asing maupun perusahaan nasional. Pada tahun 2014 di 

indonesia terdapat 206 perusahaan pelaku industri farmasi yang mana 33 

perusahaan diantaranya merupakan Penanam Modal Asing (PMA) (bisnis.com, 

2014). Sedangkan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

adalah 10 perusahaan. 

Regulasi selalu menjadi faktor pasti yang berdampak pada lanskap bisnis 

sebuah industri. Hal yang sama terjadi ketika pemerintah Indonesia 

memberlakukan regulasi terkait jaminan sosial, yakni Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). Khusus BPJS kesehatan, pengaruh regulasi ini kental 

dirasakan oleh para pelaku bisnis farmasi. Dengan berlakunya regulasi tersebut, 

maka produksi obat-obatan oleh industri farmasi akan meningkat karena 

bertambahnya konsumen yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang merupakan produk dari BPJS. 
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Persaingan bisnis semakin ketat dalam industri farmasi setelah 

diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dimana setiap 

perusahaan akan berlomba untuk meningkatkan produksi obat-obatan, terutama 

obat generik seiring peningkatan permintaan dengan adanya program JKN. 

Perusahaan-perusahaan sektor industri farmasi melakukan pengembangan 

usaha untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fundamental untuk 

memprediksi harga saham, karena dengan pendekatan fundamental dianggap 

dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan 

yang berdampak pada laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Jika suatu 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik maka akan dapat 

menghasilkan laba yang besar. Dengan laba yang besar maka pembagian 

dividen kepada pemegang saham akan besar juga. Tingginya dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham akan berpengaruh pada harga saham di 

pasar saham. 

Current ratio (CR) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, karena 

rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dapat 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang 

sama dengan jatuh tempo hutang (Sawir, 2005: 8). Ini berarti, semakin tinggi 

tingkat current ratio maka akan berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dan sebaliknya. Dalam penelitian ini current ratio dipilih karena 

tingkat likuiditas perusahaan sangat diperhatikan oleh para investor, likuiditas 

perusahaan dalam jangka pendek yang tinggi akan memberikan keyakinan 

kepada investor terhadap kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen.  

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio 

ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana semakin 

tinggi rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan. 

Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba 

bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang 

diterima karena kewajibannya untuk membayar hutang lebih diutamakan 
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daripada pembagian dividen (Sartono, 2001). Debt to equity ratio mewakili 

solvabilitas digunakan untuk mengukur tingkat leverage yang menunjukkan 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

Semakin besar jumlah hutang yang digunakan untuk struktur modal 

perusahaan, maka akan semakin besar jumlah kewajibannya. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, 

modal atau penjualan (Sudana, 2009: 25). Jika kondisi perusahaan 

dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa 

mendatang maka banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk 

membeli saham perusahaan, tentu saja mendorong harga saham naik menjadi 

lebih tinggi. Pengukuran rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

Return On Equity Ratio (ROE). Return On Equity Ratio (ROE) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dengan 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total modal sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015”. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, penutupan harga 

saham industri yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2015 yang berasal dari website www.idx.co.id. Jurnal ilmiah, skripsi, serta 

buku-buku referensi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metedo 

pengumpulan data dala penelelitian ini adlah dengan metode dokumentasi. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik sampling jenuh. Metode Analisa data yang digubnakan dalam 

http://www.idx.co.id/
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penelitian ini adlah dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik, Metode Analisa 

Regresi Berganda dengan pengujian Hipotesis. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

Variabel Kolmogorov- 

Sminov Z 

Asymp Sign 

(2-tailed P) 

p-Value Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,981 0,290 P > 0,05 Normal 

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,981  dan signifikansinya pada 0,290 maka dapat 

disimpulkan data terdistribusi secara normal karena p = 0,290 > 0,05. 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 

Collinearity Statistics 

      Variabel Tolerance                VIF Keterangan 

CR 

DER 

ROE 

0,342 

0,371 

0,525 

2,923 

2,698 

1,906 

Bebas Multikolinieritas 

Bebas Multikolinieritas 

Bebas Multikolinieritas 

Sumber: Data 

Sekunder   

D diolah SPSS 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak 

terjadi multikolonieritas. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semua variabel 

bebas terhindar dari masalah multikolonieritas. 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 

Pada hasil Tabel 3 menunjukkan nilai Durbin Watson yaitu 2,347 

dan nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 0,05 yang 

menunjukan bahwa nilai Durbin Watson terletak diantara dU dan (4-dU) 

yaitu 1,2138 < 2,347 < 2,3502 maka dipastikan bahwa model tersebut tidak 

mengalami gejala autokorelasi. 

Durbin - Watson 

2,347 
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Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. β Keterangan 

CR 0,05 0,779 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

DER 0,05 0,269 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

ROE 0,05 0,992 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien parameter beta > 

0,05 sehingga H0 diterima dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.2 Analisis Regresi Linier Berganda  

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients(a) 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 

Dari data tabel diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut :  

HS =  1,435+ 0,329CR+(-0,620)DER + 0,794ROE + e 

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

Konstanta ( α ) : Besarnya nilai konstanta (α) adalah 1,435 

menunjukkan bahwa variabel Independen yang terdiri dari Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Equity Ratio (ROE)= 0, 

maka variabel perubahan harga saham sebesar 1,435. 

Koefisien Regresi Current Ratio: Besarnya nila b adalah 0,329  

menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Current Ratio dengan 

harga saham. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa  jika variabel Current 

Ratio meningkat maka akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Dengan 

kata lain jika tingkat Current Ratio naik sebesar satu satuan  maka harga 

saham akan meningkat 0,329, dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.  

Koefisien Regresi Debt to Equity Ratio: Besarnya nilai b adalah -

0,620 menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara Debt to 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta       T Sig. 

1 (Constant) 1,435 1,854 0,774 0,446 

CR 0,329 0,849 0,092 0,387 0,702 

DER -0,620 0,297 -0,476 -2,089 0,047 

ROE 0,794 0,278 0,546 2,851 0,008 
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Equity Ratio dengan harga saham. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa jika 

variabel Debt to Equity Ratio meningkat maka akan diikuti dengan 

penurunan harga saham. Dengan kata lain jika tingkat Debt to Equity Ratio 

naik sebesar satu satuan maka terjadi penurunan harga saham -0,620 dengan 

asumsi variabel yang lainnya konstan.  

Koefisien Regresi Return On Equity Ratio: Besarnya nilai b adalah 

0,794  menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Return On Equity 

Ratio dengan harga saham. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa jika 

variabel Return On Equity Ratio meningkat maka akan diikuti dengan 

peningkatan harga saham. Dengan kata lain jika tingkat Return On Equity 

Ratio naik sebesar satu satuan maka harga saham akan ikut naik 0,794, 

dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

3.3 3. Pengujian Hipotesis 

Tabel 6. Hasil Uji t 

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 

Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham: Dari hasil 

perhitungan dapat dilihat besarnya nilai Sig. untuk pengaruh CR terhadap 

harga saham adalah sebesar 0,702 > 0,05 dan nilai t hitung 0,387 <  t tabel 

2.05553. Kesimpulannya Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham.terhadap harga saham perusahaan farmasi 

tahun 2013-2015. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham: 

Dari hasil perhitungan dapat dilihat besarnya nilai Sig. untuk pengaruh DER 

terhadap harga saham adalah sebesar 0,047 < 0,05 dan nilai t hitung -2,089 

<  t tabel 2,05553. Kesimpulanya DER berpengaruh negatif dan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan farmasi tahun 

2013-2015. 

Model t Sig. 

CR 0,387 0,702 

DER -2,089 0,047 

ROE 2,851 0,008 
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Pengaruh Return On Equity Ratio (ROE) terhadap Harga 

Saham: Dari hasil perhitungan dapat dilihat besarnya nilai Sig. untuk 

pengaruh ROE terhadap harga saham adalah sebesar 0,008 < 0,05 dan nilai t 

hitung 2,851 >  t tabel 2,05553. Kesimpulannya ROE berpengaruh positif 

dan berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan farmasi tahun 

2013-2015. 

Tabel 7.Hasil Uji F 

Model df F Sig. 

Regression 3 8,653 0,000(a) 

Residual 26 

Total 29 

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 

Dari uji ANOVA atau F-test diperoleh nilai Sig. untuk pengaruh CR, 

DER, dan ROE secara simultan terhadap harga saham adalah sebesar 0,000 < 

0,05 dan nilai F hitung 8,653 > F tabel 3,35 sehingga dapat disimpulkan Ha 

diterima dan H0 ditolak, artinya CR, DER, dan ROE terdapat pengaruh 

secara simultan terhadap harga saham. 

Tabel 8. Hasil Uji R2 

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Adjusted R Square bernilai 0,442. 

Angka ini mengindikasikan bahwa 44,2% variasi atau perubahan dalam harga 

saham dapat dijelaskan oleh CR, DER, dan ROE, sedangkan sisanya 55,8% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara 

lain kondisi perusahaan, karakteristik kepemilikan, kondisi politik dan 

ekonomi yang tidak stabil maupun rasio-rasio keuangan lainnya seperti 

earning per share, deviden payout ratio, debt to asset ratio dan rasio lainnya.  

Adjusted R Square 

0,442 
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4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

Variabel CR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

dengan nilai koefisien sebesar 0,329 dan signifikansi sebesar 0,702. Hasil 

yang diperoleh menunjukkan CR berpengaruh postif tetapi tidak signifikan 

terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2015. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa CR brpengaruh 

signifikan tidak terbukti kebenarannya. 

Variabel DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan 

nilai koefisien sebesar -0,620 dan signifikansi sebesar 0,047. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan DER berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2015. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa DER berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham terbukti kebenarannya. 

Variabel ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan 

nilai koefisien sebesar 0,794 dan signifikansi sebesar 0,008. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan ROE berpengaruh postif dan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2015. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

Bagi Investor, dalam mengambil keputusan berinvestasi saham pada 

perusahaan farmasi, dapat memperhatikan kinerja keuangan perusahaan 

melalui rasio-rasio keuangan yang memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham.  

Bagi perusahaan, perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan 

agar dapat meningkatkan harga saham, dengan menggunakan biaya secara 

efektif dan efisien. 
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Bagi peneliti, selanjutnya dapat menambahkan faktor eksternal yang 

berpengaruh terhadap harga saham, menambah sampel penelitian, dan 

memperpanjang waktu penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Lambey, Robert. (2013). Skripsi. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Harga Saham Pada Bank di Bursa Efek Indonesia. Manado: Universitas 

Sam Ratulangi Manado. 

Kasmir. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. 

Ratih D, Apriatni EP. (2013). “Pengaruh EPS, PER, DER, ROE Terhadap Harga 

Saham pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2010-2012”. Diponegoro Journal of Social and Polotic 

Universitas Diponegoro. 

Sara Hosana D.N. (2014). Skripsi. Pengaruh Debt to Equity Ratio Earning 

PerShare dan Return on Equity Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012. Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Sugiyono. (2013). Statistik penelitian. Jakarta: Salemba Empat. 

www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/

