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ABSTRACT 

The purpose of this study is to test the liquidity of stock returns in pharmaceutical companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. The independent variable in 

this study is Liquidity. While the dependent variable in this study uses stock returns. The 

research method used is a quantitative method, with a descriptive and verification analysis 

approach. The population of this study are 9 pharmaceutical companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in the period 2013-2017. The research method uses non probability sampling 

with purposive sampling technique with a total sample of 7 companies that meet the criteria. 

Data analysis was performed using simple linear regression. The results showed that partial 

liquidity had a negative effect on stock returns with a contribution of 24%. So this means that 

there are other factors that influence stock returns. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji likuiditas terhadap return saham pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Variable 

independen dalam penelitian ini adalah Likuiditas. Sedangkan variable dependen dalam 

penelitian ini menggunakan return saham. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kuantitatif, dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif. Populasi dari penelitian ini 

adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017 

berjumlah 9 perusahaan. Metode penelitian yang menggunakan non probability sampling 

dengan teknik purposive sampling dengan total sampel sebanyak 7 perusahaan yang memenuhi 

kriteria. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas berpengaruh negatif terhadap return saham  

dengan kontribusi sebesar 24%. Maka dengan ini diartikan bahwa ada faktor-faktor lain yang 

berpengaruh pada return saham.  

 

Kata Kunci: Likuiditas, Return Saham 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia adalah sektor farmasi. Dimana 

sektor ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang berkaitan 

dengan ketersediaan oba-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 2014 di 

Indonesia 192 industri farmasi, sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 211 industri farmasi, 

dan pada tahun 2016 sampai saat ini hanya terjadi penambahan 3 industri saja menjadi 214 

industri farmasi (detikfinance.com, 2018). Sedangkan perusahaan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia adalah 9 Perusahaan. 

Current Ratio dan Quick Ratio karena rasio likuiditas ini merupakan tingkat 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya sehingga bagi setiap 

investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan harus memertimbangkan 

likuiditas suatu perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor 

Farmasi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017.”  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi 

oleh penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Negara Bussiness School Bandung. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Akuntansi 

  Menurut Kohler’s Dictionary, Akuntansi adalah suatu seni dalam pencatatan dari 

proses transaksi keuangan. Menurut Dr. M. Gede menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu 

ilmu pengetahuan terapan dan seni dalam pencatatan yang dilakukan secara terus menerus 

menurut aturan dan sistemnya, pengolahannya dan analisis catatan tersebut yang sehingga 

tersusun suatu laporan keuangan yang sebagai suatu pertanggungjawaban dari suatu pimpinan 

perusahaan ataupun lembaga terhadap kinerjanya. 

 

Fungsi Akuntansi 

 Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi 

informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

1. Aktivitas Utama dalam Akuntansi 

a. Aktivitas Identifikasi 

Aktivitas untuk mengidentifikasikan transaksi-transaksi ataupun arus keuangan yang 

terjadi dalam perusahaan. Identifikasi ini penting untuk bisa menghilangkan data yang 

komperhensif. 

b. Aktivitas Pencatatan 

Setelah transaksi-transaksi di identifikasikan kemudian transaksi-transaksi tersebut dicatat 

dalam bentuk laporan keuangan. 

c. Aktivitas Komunikasi 

Setelah transaksi-transaksi di identifikasi dan dicatat, langkah selanjutnya adalah 

mengkomunikasikan hasil catatan tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan 

informasi komunikasi, baik dari pihak internal ataupun eksternal perusahaan. 

2. Jenis-Jenis Akuntansi 
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a. Akuntansi Keuangan 

Bidang akuntansi secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan seperti 

utang (kewajiban), modal (ekuitas), ataupun perubahan aset perusahaan. 

b. Akuntansi Manajemen 

Bidang akuntansi yang memberikan data real kepada pihak internal perusahaan 

(manajemen) unuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. 

c. Akuntansi Biaya 

Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi ataupun biaya-biaya 

yang lain. 

d. Akuntansi Pajak 

Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurus perpajakan. Dalam hal ini untuk 

meminimalisi pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang 

berlaku. 

e. Akuntansi Pemeriksaan  

Bidang akuntansi berupa pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan 

independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. 

f. Akuntansi Anggaran 

Bidang akuntansi mempelajari penyusunan budget atau pengeluaran dari sebuah 

perusahaan kemudian membandingkannya dengan pengeluaran yang aktual. 

g. Akuntansi Pemerintahan 

Bidang akuntasi yang mempelajari tentang penyajian data laporan keuangan yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik lembaga daerah atau pusat. 

h. Akuntansi pendidikan 

Bidang akuntansi yang output nya diarahkan khusus di bidang pendidikan, misalkan untuk 

menjadi pengajar akuntansi, peneliti, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan 

edukasi akuntansi. 

i. Sistem Akuntansi 

Bidang akuntansi ini berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-

alat pendukungnya, serta diikuti oleh langkah-langkah yang akan diambil kedepannya. 

j. Akuntansi Internasional 

Bidang akuntansi yang mempelajari masalah-masalah internasional seperti perdagangan 

internasional yang umum terjadi di perusahaan multinasional atau internasional. 

 

Analisi Laporan Keuangan 

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan 

dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan 

perusahaan yang sesungguhnya.  

2. Tujuan Analisis Keuangan 

Dengan menganalisis laporan keuangan maka informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan akan menjadi luas dan lebih dalam sehingga memudahkan manajemen dapat 

pengambilan keputusan. Hubungan satu akun dengan akun lain akan dapat menjadi 

indikator posisi dan kinerja keuangan perusahaan. 

 

Rasio Keuangan 

1. Pengertian Rasio Keuangan 
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Menurut Harahap (2010:97) “rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan.” 

2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:105), rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan berdasarkan 

sumber sebagai berikut: 

a. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. 

b. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkam angka-angka yang hanya bersumber dari 

laporan laba rugi. 

c. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran), 

baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. 

 

Rasio Likuiditas 

Menurut Kasmir (2012:130) Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal 

kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. 

Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva 

lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek).  

 

Rasio Lancar (Current Ratio) 

Pengertian current ratio menurut Kasmir (2014:134) menyatakan bahwa: Rasio lancar atau 

(current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar 

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. 

  

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam 

penelitian ini desain penelitian kausal digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab 

dan akibat dari beberapa variabel. Penelitian kasual biasanya menggunakan metode 

eksperimen yaitu dengan mengendalikan independent variable yang akan mempengaruhi 

dependent variable pada situasi yang telah direncanakan.  

 

Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2013 sampai 2017 yaitu 7 perusahaan (sensus) sedangkan pengambilan 

sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purvosive sampling. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 
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Penelitan ini dilakukan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2013-2017. Pada periode tersebut terdapat 9 perusahaan. Sampel 

yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang digunakan 

berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017 yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

 

Gambaran Umum 

Jumlah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun2013-2017 

adalah 9  perusahaan, sedangkan yang memnuhi kriteria sampling berjumlah 5 perusahaan. 

Adapun gambaran perusahaan yang menjadi sampel adalah sebagai berikut : 

1. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi 

perusahaan terbuka, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut 

Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini 

bernama Bursa Efek Indonesia).  

2. PT. Kalbe Farma Tbk 

Sejarah Kalbe Farma diawali dari garasi pendiri Perseroan tahun 1966 sebagai 

perusahaan produk kesehatan dengan prinsipprinsip dasar: inovasi, merek yang kuat 

dan manajemen prima. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha 

& akuisisi, kegiatan usaha Kalbe berkembang meliputi 22 anak perusahaan, dalam 

empat kelompok divisi usaha. 

3. PT Merck Tbk 

Di Indonesia, PT Merck Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah pemain utama 

dalam industri farmasi dan bahan kimia. Melalui Performance Material, Divisi Bahan 

Kimia Perseroan memasarkan bahan dengan teknologi tinggi untuk aplikasi di bidang 

bidang seperti bahan pelapis, pigmen, dan kosmetik serta kemasan dan industri 

pengamanan. Sementara itu, melalui Merck Millipore, Divisi Bahan Kimia juga 

menawarkan berbagai instrumen kimia dan produk kimia yang mutakhir untuk bio-

riset, bio-produksi dan segmen-segmen terkait. 

4. PT Pyridam Farma Tbk 

PT. Pyridam Farma Tbk (PYFA) merupakan perusahaan multinasional yang 

memproduksi farmasi yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Pyridam membuka 

kepemilikan kepada publik yang membuktikan bahwa pyridam sesuai dengan kondisi 

keseluruhan dari sebuah perusahaan yang sehat dan profesional (IDX PYFA). 

5. PT Tempo Scan Pacific Tbk 

PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) didirikan di Indonesia tanggal 20 Mei 1970. PT. 

Tempo Scan Pacific Tbk merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam 

Tempo Group yang membawahi divisi farmasi.  

6. PT. Daya Varia Laboratoria Tbk 

PT. Daya Varia Laboratoria Tbk adalah perusahaan farmasi yang memulai operasinya 

di Indonesia pada 1976 dan menjadi perusahaan terbuka pada 1944. Sebagian bagian 

dari rencana pengembangannya di 1955 perseroan mengakuisisi PT Pradja Pharin dan 

memperkuat bisnis perseroan dalam memproduksi berbagai macam produk obat resep 

dan consumer Health.  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CompanyProfile/tabid/89/KODE_Q/PYFA/language/id-ID/Default.aspx
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.britama.com/index.php/tag/tspc/
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7. PT Indofarma Tbk 

Saat ini, Indofarma telah memproduksi sebanyak hampir 200 jenis obat yang terdiri 

dari beberapa kategori produk yaitu obat generik berlogo (OGB), Over The Counter 

(OTC), obat generik bermerek dan lain-lain. 

 

Gambaran Likuiditas Pada Perusahaan Farmasi  yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2017 

Perkembangan likuiditas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2017 adalah sebagai berikut: 

1. Tahun 2013 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) 

dengan persentase 424,18% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang 

lancar sebesar Rp. 4.241756508. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo 

Farma (INAF) dengan persentase 126,52% yang terdiri dari perbandingan aset lancar 

dan hutang lancar sebesar Rp. 1.265220159. 

2. Tahun 2014 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) 

dengan persentase 518,13% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang 

lancar sebesar Rp.5.181310651. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo 

Farma (INAF) dengan persentase 130,36% yang terdiri dari perbandingan aset lancar 

dan hutang lancar sebesar Rp. 1.303583619. 

3. Tahun 2015 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Merck Tbk (MERK) dengan 

persentase 365,22% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar 

sebesar Rp. 3.652179166. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo Farma 

dengan persentase 37,02% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar 

sebesar Rp. 0.370215570. 

4. Tahun 2016 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Merck Tbk (MERK) dengan 

persentase 421,66% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar 

sebesar Rp. 4.216602278. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo Farma 

dengan persentase 121,08% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang 

lancar sebesar Rp. 1.210767027. 

5. Tahun 2017 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) 

dengan persentase 306,73% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang 

lancar sebesar Rp. 3.067267761. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo 

Farma dengan persentase 97,82% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang 

lancar sebesar Rp. 0,978249501. 

 

Gambaran Return Saham pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2013-2017  

Perkembangan Return Saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2017 adalah sebagai berikut: 

1. Tahun 2013 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) 

dengan persentase 0,41 yang terdiri dari perbandingan harga close saham. 

2. Tahun 2014 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dengan 

persentase 1,60 yang terdiri dari perbandingan harga close saham. 

3. Tahun 2015 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Merck Tbk (MERK) dengan 

persentase -0,15 yang terdiri dari perbandingan harga close saham. 
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4. Tahun 2016 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Indo Farma Tbk (INAF) dengan 

persentase 29,59 yang terdiri dari perbandingan harga close saham. 

5. Tahun 2017 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria Tbk 

(DVLA) dengan persentase 0,15 yang terdiri dari perbandingan harga close saham. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pembahasan mengenai beberapa masalah 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dengan  pendekatan analisis deskriptif dan 

analisis verifikatif.  Metode analisis verifikatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif dari pengolahan variabel Likuiditas dan 

return saham pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-

2017. Hasil penghitungan dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 22 diperoleh 

Likuiditas dan retun saham pada Perusahaan Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017. 

 

Analisis Statistik Verifikatif 

 Setelah disajikan gambaran data masing-masing variabel penelitian, selanjutnya untuk 

menguji pengaruh likuiditas terhadap return saham digunakan analisis regresi linier sederhana 

 

Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh fungsional secara 

linier antara variabel X dan variabel Y. Koefisien yang terdapat pada persamaan tersebut dapat 

interpretasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 3.874% menunjukkan nilai rata-rata return saham pada perusahaan 

Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pada saat Likuiditas bernilai nol.  

2. Likuiditas memiliki koefisien bertanda positif sebesar 3,874%, artinya setiap kenaikan 

likuiditas sebesar 1 persen diprediksi akan meningkatkan return saham sebesar 3,874 

persen. Data ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang lebih besar 

cenderung untuk membagikan return saham lebih besar. 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

Pengaruh Likuiditas terhadap Return Saham sebesar 24% , hal ini menunjukan bahwa 

pengaruh uji regresi Likuiditas terhadap Return Saham sebesar 24% hal ini menunjukan adanya 

variabel lain yang dapat mempengaruhi Return Saham sebesar 76%.  

 

Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t) 

Nilai sig. sebesar 0,165 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Kemudian 

berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, didapat  nilai thitung sebesar -1.241 < 2.015 

sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap return 

saham. 

 

 

KESIMPULAN  
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Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran Likuiditas pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2013-2017 

a. Tahun 2013 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) dengan 

persentase 424,18% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar 

Rp. 4.241756508. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo Farma (INAF) 

dengan persentase 126,52% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar 

sebesar Rp. 1.265220159. 

b. Tahun 2014 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) dengan 

persentase 518,13% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar 

Rp.5.181310651. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo Farma (INAF) 

dengan persentase 130,36% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar 

sebesar Rp. 1.303583619. 

c. Tahun 2015 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Merck Tbk (MERK) dengan persentase 

365,22% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar Rp. 

3.652179166. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo Farma dengan 

persentase 37,02% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar 

Rp. 0.370215570. 

d. Tahun 2016 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Merck Tbk (MERK) dengan persentase 

421,66% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar Rp. 

4.216602278. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo Farma dengan 

persentase 121,08% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar 

Rp. 1.210767027. 

e. Tahun 2017 likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) dengan 

persentase 306,73% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar 

Rp. 3.067267761. Sedangkan likuiditas terendah dimiliki oleh PT Indo Farma dengan 

persentase 97,82% yang terdiri dari perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar 

Rp. 0,978249501. 

2.   Gambaran Return Saham Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2013-2017. 

a. Tahun 2013 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria (DVLA) 

dengan persentase 0,41 yang terdiri dari perbandingan harga close saham saat ini dan 

harga close saham tahun sebelumnya-1 sebesar 0,41. Sedangkan return saham terendah 

dimiliki oleh PT Indo Farma (INAF) dengan persentase -0,52 yang terdiri dari 

perbandingan harga close saham saat ini dan harga close saham tahun sebelumnya-1 

sebesar -0,52 

b. Tahun 2014 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dengan 

persentase 1,60 yang terdiri dari perbandingan harga close saham saat ini dan harga close 

saham tahun sebelumnya-1 sebesar 1,60. Sedangkan return saham terendah dimiliki oleh 

PT Daya Varia Laboratoria Tbk (DVLA) dengan persentase -0,27 yang terdiri dari 

perbandingan harga close saham saat ini dan harga close saham tahun sebelumnya-1 

sebesar -0,27. 

c. Tahun 2015 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Merck Tbk (MERK) dengan 

persentase -0,15 yang terdiri dari perbandingan harga close saham saat ini dan harga close 

saham tahun sebelumnya-1 sebesar -0,15. Sedangkan return saham terendah dimiliki oleh 
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PT Kimia Farma (KAEF) dengan persentase -0,40 yang terdiri dari perbandingan harga 

close saham saat ini dan harga close saham tahun sebelumnya-1 sebesar -0,40. 

d. Tahun 2016 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Indo Farma Tbk (INAF) dengan 

persentase 29,59 yang terdiri dari perbandingan harga close saham saat ini dan harga close 

saham tahun sebelumnya-1 sebesar 29,59. Sedangkan return saham terendah dimiliki oleh 

PT Tempo Scan Pasifik Tbk (TSPC) dengan persentase 0,13 yang terdiri dari 

perbandingan harga close saham saat ini dan harga close saham tahun sebelumnya-1 

sebesar 0,13. 

e. Tahun 2017 return Saham tertinggi dimiliki oleh PT Daya Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 

dengan persentase 0,15 yang terdiri dari perbandingan harga close saham saat ini dan 

harga close saham tahun sebelumnya-1 sebesar 0,15. Sedangkan return saham terendah 

dimiliki oleh PT Tempo Scan Pasifik Tbk (TSPC) dengan persentase -0,17 yang terdiri 

dari perbandingan harga close saham saat ini dan harga close saham tahun sebelumnya-1 

sebesar -0,17. 

3. Gambaran Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham pada Perusahaan Farmasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017 

a. Berdasarkan tabel uji Determinasi menjelaskan bahwa pengaruh Likuiditas terhadap 

Return Saham sebesar 24% , hal ini menunjukan bahwa pengaruh uji regresi Likuiditas 

terhadap Return Saham sebesar 24% hal ini menunjukan adanya variabel lain yang dapat 

mempengaruhi Return Saham sebesar 76%.  

b. Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, didapat nilai thitung sebesar -1.241 > ttabel  

2.015 sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif  terhadap 

return saham. 
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