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ABSTRAK  

PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, LEVERAGE, EARNING 

VOLATILITY, VOLUME PERDAGANGAN, DAN PRICE EARNING RATIO 

(PER)  TERHADAP  VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020 

Oleh: KARINA LUKMAN  

11673202078 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden, 

leverage, earning volatility, volume perdagangan, dan Price Earning Ratio (PER)  

terhadap volatilitas harga saham secara parsial dan simultan pada perusahaan sub 

sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. 

Dalam peneltian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan didapatkan sebanyak 6 

perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2016-2020. Metode analisis data dilakukan dengan analisis regresi data panel 

dengan bantuan Eviews 12. Hasil penelitian secara parsial menunjukan dividend 

payout ratio, leverage, price earning ratio berpengaruh positif terhadap volatilitas 

harga saham. Sedangkan dividend yield, earning volatility, dan volume 

perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Secara simultan 

dividend payout ratio, dividend yield, leverage, earning volatility, volume 

perdagangan, dan price earning ratio berpengaruh terhadap volatilitas harga 

saham. 

Kata Kunci: Dividend payout ratio, dividend yield, earning volatility, leverage, 

price earning ratio (PER), volatilitas harga saham, volume perdagangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini, banyak negara menaruh perhatian pada pasar modal 

karena memiliki peranan penting sebagai penguat ketahanan ekonomi suatu 

negara. Pasar Modal (capital market) adalah pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas (Tandelilin, 2014: 26). Pasar modal memiliki dua 

peranan penting dalam perekonomian suatu negara, pertama sebagai sarana 

pendanaan usaha. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

penambahan modal kerja, pengembangan usaha dan lain-lain. Kedua, pasar modal 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan 

seperti saham, reksa dana dan lain-lain. 

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham merupakan instrument 

investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan 

tingkat keuntungan yang menarik. Keuntungan yang diterima oleh investor atau 

pemegang saham dari penanaman modal melalui pembelian saham suatu 

perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu dividen dan capital gain. Namun demikian, 

sebelum investor membeli saham investor akan mencari tahu mengenai potensi 

yang dimiliki suatu saham yang akan dibeli, baik potensi keuntungan yang akan 

didapatkan maupun potensi kerugian yang akan dialami. 
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 Harga saham terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Peningkatan 

permintaan saham akan mendorong kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Jika 

investor banyak melakukan penjualan suatu saham maka harga saham akan 

mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan harga saham mengalami 

perubahan setiap waktu. Perubahan harga saham tersebut dikenal dengan 

volatilitas harga saham.  

Volatilitas dipasar keuangan mencerminkan tingkat resiko yang dihadapi 

investor karena menggambarkan fluktuasi pergerakan harga saham dan 

ketidakpastian yang dimiliki investor. Secara umum volatilitas pasar keuangan 

menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi pemodal karena mencerminkan 

fluktuasi pergerakan harga saham. Saham yang mengalami volatilitas, mengalami 

perubahan harga kapan saja dan sulit untuk diprediksi. Banyaknya investor lebih 

memilih saham yang mudah diprediksi dan resikonya kecil karena semakin tinggi 

volatilitas semakin besar tingkat ketidakpastian untuk mendapatkan return.  

Pada Oktober 2018, bank sentral Amerika Serikat (The Ferderal Reserve) 

menaikkan tingkat suku bunga acuan (Fed Fund Rate) 25 BPS menjadi 1,75% - 

2% (CNN Indonesia,2018). Atas kenaikan suku bunga The Fed Fund Rate, Bank 

Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate sebesar 25 

BPS menjadi 5,75%. Kenaikan 25 BPS ini juga berlaku pada Deposit Facility 

Rate jadi 5 % . Kenaikan suku bunga acuan ini terkait respon karena adanya 

perang dagang antara Amerika (AS)-China yang menyebabkan perlambatan 

ekonomi dunia di negara berkembang dan negara Eropa lebih rendah. Sehingga 

hal tersebut membuat pasar fluktuatif karena investor asing mudah melarikan 
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dananya ketika terjadi sentiment negative dari global. Keputusan ini berdampak 

pada meningkatnya permintaan atas dolar Amerika. Permintaan atas dolar 

Amerika yang meningkat akan berpengaruh terhadap penurunan nilai mata uang, 

termasuk nilai mata uang rupiah.  

Perusahaan manufaktur yang melakukan pengolahan bahan baku mengalami 

penurunan pertumbuhan. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang menurun 

berdampak buruk bagi perusahaan farmasi. Bahan baku yang dibutuhakan oleh 

perusahaan farmasi 90% adalah impor. Fenomena ini akan berdampak pada harga 

saham perusahaan farmasi yang semakin beresiko. 

Pandemi Covid-19 yang menjadi pandemik memberikan dampak kuat untuk 

melemahkan sektor ekonomi sebuah negara. Pengumuman konfirmasi kasus 

Covid-19 di Indonesia oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2020 berdampak 

langsung pada kegiatan bisnis sehingga menyebabkan anjloknya IHSG. Selama 

bulan Maret 2020 tercatat IHSG terendah berada pada level 3.937,632 yang terjadi 

pada tanggal 24 Maret 2020, dengan level tertinggi pada level 5.650,136 pada 

tanggal 4 Maret 2020, dan ditutup pada tanggal 31 Maret 2020 dengan level 

4.538,930 (IDX, 2020). 
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Tabel 1.1 Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Farmasi 

2016 2017 2018 2019 2020

1 DVLA 1755 1960 1940 2250 2420

2 KLBF 1515 1690 1520 1620 1480

3 MERK 9200 8500 4300 2850 3280

4 PEHA 2300 1750 2810 1075 1695

5 SIDO 520 545 840 1275 805

6 TSPC 1970 1800 1390 1395 1400

No Kode Saham
Harga Saham

 

Sumber: Data Olahan Yahoo Finance 2021 

Pada tabel diatas, terdapat gambaran 6 emiten saham perusahaan farmasi 

dengan harga yang menggambarkan fluktuatif. Salah satu saham yang paling 

tertekan ialah PT. Phapros (PEHA) mengalami penurunan drastis sejak Covid-19. 

Dimana harga sahamnya menjadi sangat murah bahkan jauh lebih murah 

dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018 harga saham PEHA yakni 2810 per 

saham. Sedangkan harga saham PEHA di tahun 2019 yakni 1075.  Pada akhir 

tahun 2020 PT. Phapros (PEHA) ditutup dengan harga 1695 per saham. Artinya 

harga saham PT. Phapros mengalami penurunan lebih dari setengah harga 

sahamnya namun kembali naik di akhir tahun 2020.   

Melonjaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia memicu peningkatan 

permintaan yang signifikan terahadap produk-produk yang berkaitan dengan 

pandemi. Salah satunya obat-obatan pendukung penanganan Covid-19. Dengan 

tingginya permintaan itu mengakibatkan kelangkaan obat-obatan pendukung 

penanganan Covid-19. 

Menurut catatan Kontan.co.id pada Juli 2021, secara year to date(ytd) 

mayoritas saham farmasi di bursa bergerak menurun antara 1,22% hingga 29,5%. 
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Adapun penurunan paling dalam itu dialami oleh PT Phapros Tbk (PEHA) 

menjadi Rp. 1.195 per saham. Setelahnya ada PT Indofarma Tbk (INAF) yang 

tertekan 20,8% ytd menjadi Rp. 3.190 per saham dan PT Kimia Farma Tbk 

(KAEF) yang menurun hingga 19,76% ytd menjadi Rp. 3.410 per saham. Selain 

itu, harga saham PT Kalbe Farma (KLBF) juga melorot sejak awal tahun ini, 

KLBF tertekan 6,08% menjadi Rp. 1.390 per saham. 

Dalam berbagai kasus volatilitas di pasar keuangan dapat mengakibatkan 

dampak yang signifikan bagi perekonomian. Fluktuasi atau naik turunnya harga 

saham dapat dilihat dengan volatilitas. Volatilitas adalah pengukuran statistik 

untuk fluktuasi harga selama periode tertentu (Irma, 2016:2). Tinggi rendahnya 

volatilitas harga saham ini dapat dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro. 

Faktor makro adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian 

secara keseluruhan, antara lain tingkat bunga, inflasi, tingkat produktivitas 

nasional, politik, dan lain-lain yang memiliki dampak penting pada potensi 

keuntungan perusahaan. Faktor mikro adalah faktor-faktor yang berdampak 

langsung pada perusahaan itu sendiri, seperti kebijakan perusahaan, tingkat hutang 

perusahaan, tingkat laba perusahaan, kebijakan deviden, perubahan manajemen, 

harga produk, ketersediaan bahan baku, produktivitas tenaga kerja, dan faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kinerja keuntungan perusahaan individual. Dari 

beberapa faktor tersebut,  terdapat beberapa hal yang memiliki pengaruh terhadap 

volatilitas harga saham (Utami & Purwohandoko, 2021) 

Salah satu yang mempengaruhi naik turunnya harga saham adalah kebijakan 

deviden.  Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 
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pendanaan perusahaan. Semakin besar laba ditahan maka akan semakin sedikit 

jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. Untuk mengukur 

pembayaran dividen dilihat dari dividend payout ratio (DPR) perusahaan dan 

dividend yield. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) menentukan 

jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. 

Dividend payout ratio yang tinggi cenderung akan membuat investor tertarik 

untuk melakukan investasi. Dividend yield adalah arus kas yang dibayarkan secara 

periodik kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen). Dividend yield 

merupakan tingkat pengembalian berupa dividen atas investasi yang telah 

ditanamkan oleh investor (Anastassia & Friska, 2014). Hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap keputusan investasi seorang investor dan perubahan 

keputusan investasi tersebut berdampak kepada harga saham. 

Selanjutnya yang mempengaruhi naik turunnya harga saham adalah 

leverage. Leverage menunjukkan tingkat utang perusahaan. Menurut (Brigham & 

Houston, 2012:24), bahwa harga saham perusahaan diantaranya dipengaruhi oleh 

tingkat utang yang menggunakan pengukuran debt to asset ratio. Debt to asset 

ratio menunjukkan bagian dari setiap aset yang dijadikan jaminan untuk 

keseluruhan utang yang dimiliki perusahaan. Ketidakmampuan pencapaian laba 

dan menutupi utang perusahaan merupakan hal yang tidak diharapkan oleh 

investor, dan mempengaruhi perilaku investor untuk menjual atau membeli saham 

Selain itu, earning volatility dapat mempengaruhi volatilitas harga saham. 

Earning volatility adalah tingkat volatilitas (perubahan yang cepat) dari 

keuntungan yang didapatkan perusahaan. Naik turunnya laba dapat membuat 
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perusahaan sulit mendapatkan dana eksternal, karena perusahaan tidak stabil. 

Semakin tinggi tingkat volatilitas laba, maka capital gain yang akan didapatkan 

oleh investor semakin besar pada saat laba mencapai tingkat maksimal. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi volatilitas harga saham adalah 

volume perdagangan. Volume perdagangan saham merupakan jumlah lembaran 

saham suatu perusahaan yang diperjual belikan di pasar modal setiap hari dengan  

harga yang sudah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual (Fauziah, 2013). 

Volume perdagangan saham merupakan hal yang penting bagi seorang investor, 

karena bagi investor volume perdagangan saham menggambarkan kondisi efek 

yang diperjualbelikan di pasar modal yang mampu berdampak pada harga saham.  

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi volatilitas harga saham yaitu 

Price Earning Ratio. Price Earning Ratio adalah perbandingan antara tingkat 

harga saham dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Pendekatan Price 

Earning Ratio merupakan pendekatan yang lebih banyak digunakan oleh kalangan 

analisis saham dan para praktisi. Price Earning Ratio dapat menjadi indikator 

pertumbuhan laba dan mengindikasikan pertumbuhan laba di masa yang akan 

datang. Jika memilih Price Earning Ratio yang rendah maka menunjukan nilai 

harga pasar yang tinggi atas saham karena semakin murah harga saham tersebut 

untuk dibeli, semakin baik pula kinerja per lembar saham dalam menghasilkan 

laba bagi perusahaan.  

Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis 

komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat 

terutama dalam hal kesehatan. Mereka dapat membuat obat generik atau obat 
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bermerek. Obat-obatan merupakan hal yang penting dalam menunjang proses 

penyembuhan suatu penyakit. Daya beli masyarakat Indonesia mendorong 

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

memberikan kualitas terbaik mereka yang tentunya akan menarik banyak pihak 

salah satunya adalah investor, dengan kuliatas produk yang baik serta daya beli 

konsumen yang tinggi terhadap perusahaan farmasi, tentunya para investor akan 

tertarik untuk menaruh sahamnya pada perusahaan tersebut. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa hal yang memilik efek 

terhadap volatilitas harga saham. Faktor pertama yaitu deviden payout ratio. Pada 

hakikatnya, deviden payout ratio (DPR)  menjelaskan rasio laba bersih yang 

didapatkan oleh perusahaan yang dialokasikan untuk pembagian deviden kepada 

investor atau ditahan guna mendanai kegiatan operasional perusahaan yang 

disebut dengan laba ditahan (Utami & Purwohandoko, 2021). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Purwohandoko, 2021) sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Paramita, 2019) menyatakan bahwa 

deviden payout ratio berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Berbeda 

dengan hasil penelitian (Mario Ascaryo Septayadi, 2020) menunjukkan bahwa 

deviden payout ratio tidak berpengaruh. 

Faktor kedua yaitu deviden yield. Dividend yield merupakan hal yang juga 

dijadikan fokus perhatian para investor dalam pelaksanaan kegiatan investasinya 

(Andiani & Gayatri, 2018). Berbeda dengan dividend payout ratio yang 

berhubungan secara pendapatan dan juga dividen yang diberikan, dividend yield 

lebih bergantung terhadap harga pasar saat ini (Jannah & Haridhi, 2016). 
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Penelitian yang dilakukan (Utami & Purwohandoko, 2021) menyatakan bahwa 

deviden yield berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Selpiana & Bajra, 2018). Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Surahmat, dkk, 2017) menyatakan bahwa dividen 

yield tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. 

Faktor ketiga yaitu leverage. Leverage adalah rasio untuk mengetahui 

seberapa besar kebergantungan perusahaan terhadap utang (Fahmi, 2012). (Korin 

& Muliartha, 2017) didalam penelitiannya menyebutkan bahwa leverage 

berpanguh negatif dan signifikan pada volatilitas harga saham. Dalam laporan 

keuangan tahunan terdapat informasi akuntansi ataupun non akuntansi yang 

berguna bagi pengambilan keputusan seorang investor (Sudana, 2011). Informasi 

yang dapat menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi dalam 

laporan keuangan tahunan adalah rasio leverage. (Suroto, 2012) dan (Sova, 2013) 

menunjukkan bahwa rasio leverage berpengaruh pada volatilitas harga saham. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Riya, 2013) dan (Lilik, 2013) menunjukkan 

volatilitas harga saham tidak dipengaruhi oleh rasio leverage. Di sisi lain, 

(Dominika & Yanti, 2019), (Ilmiyono, 2017) menyatakan bahwa leverage tidak 

memiliki pengaruh sama sekali terhadap volatilitas harga saham. 

Faktor keempat yaitu earning volatility. Earning Volatility menggambarkan 

tingkat volatilitas laba yang diperoleh perusahaan (Jannah & Haridhi, 2016). 

Perusahaan dikatakan baik jika memiliki pendapatan laba yang stabil. Penelitian 

yang dilakukan (Utami & Purwohandoko, 2021) menyatakan bahwa earning 

volatility tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Rowena & Hendra, 2017) menyatakan bahwa 

earning volatility berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Surahmat, dkk, 2017) menyatakan bahwa earning 

volatility berpengaruh terhadap volatilitas harga saham.  

Faktor kelima yang mempengaruhi volatilitas harga saham adalah volume 

perdagangan. Volume pedagangan saham menggambarkan reaksi pasar terhadap 

respon yang diberikan oleh investor (Priana & Muliartha, 2017). Volume 

perdagangan saham merupakan hal yang penting bagi investor karena dapat 

memengaruhi harga saham perusahaan, karena volume perdagangan 

menggambarkan kondisi efek yang diperjual belikan di pasar modal yang 

mempunyai dampak pada harga saham (Rahayu & Masud, 2019. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh (Rahmayani, dkk, 2020) menyatakan bahwa volume 

perdagangan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Septayadi & Bwarleling, 2020) dan juga ( 

Mubarak & Kholiq, 2017) menyatakan bahwa volume perdagangan berpengaruh 

terhadap volatilitas harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Dewi & Paramitha, 2019) menyatakan bahwa volume perdagangan tidak 

berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. 

Selanjutnya , faktor  terakhir yang dapat mempengaruhi volatilitas harga 

saham Price Earning Ratio (PER). Price Earning Ratio adalah merupakan rasio 

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai pasar yang wajar untuk saham 

perusahaan secara riil dengan memprediksi laba per saham di masa depan. 

Menganalisis menggunakan rasio ini berfungsi untuk meilihat di masa depan jika 
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laba perusahaan tinggi maka diharapkan mengeluarkan dividen yang lebih tinggi 

atau memiliki harga saham yang dihargai tinggi (Felicia Margareth, 2020). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Felicia Margareth, 2020) menyatakan bahwa PER 

berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Mubarak & Kholiq, 2017) menyatakan bahwa PER berpengaruh 

terhadap volatilitas harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Nera Marinda Machdar, 2019) menyatakan bahwa PER tidak berpengaruh 

terhadap volatilitas harga saham. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Utami & 

Purwoandoko, 2021) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage, 

Earning Volatility dan Volume Perdagangan Terhadap Volatilitas Harga Saham 

Pada Perusahaan Sektor Finance yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018”. 

Pembeda penelitian ini dengan penelitian (Utami & Purwohandoko, 2021) yaitu 

dari segi objek, tahun penelitian dan adanya penambahan variabel yaitu PER 

(Price Earning Ratio). 

Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel PER (Price Earning 

Ratio), karena PER (Price Earning Ratio) merupakan rasio yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi nilai pasar yang wajar untuk saham perusahaan secara riil 

dengan memprediksi laba per saham di masa depan. Price Earning Ratio (PER) 

digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dimasa depan. Investor dapat mempertimbangkan PER untuk 

memprediksi saham mana yang nantinya dapat memberikan keuntungan yang 
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besar dimasa depan. Jika laba perusahaan tinggi maka diharapkan mengeluarkan 

deviden yang lebih tinggi atau memiliki harga saham yang dihargai tinggi. 

Selanjutnya peneliti memilih objek penelitian pada perusahaan manufaktur 

subsektor farmasi  dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut diuntungkan 

dengan kasus besar yakni penyebaran Covid-19. Saham sektor farmasi memiliki 

performa keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Walaupun demikian, sektor farmasi ini tidak lepas dari gejolak yang terjadi di 

bursa efek Indonesia sehingga harga saham mengalami fluktuasi. 

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti untuk variabel penelitian yang 

sama. Perbedaan hasil penelitian-penelitian dan permasalahan diatas  mendorong 

untuk dilakukan penelitian kembali, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kebijakan Deviden, Leverage, Earning Volatility, Volume 

Perdagangan, dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Volatilitas Harga 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar 

Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah diviend payout ratio berpengaruh terhadap volatilitas harga 

saham pada perusaahan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020? 

2. Apakah diviend yield berpengaruh terhadap volatilitas harga saham pada 

perusaahan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020? 
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3. Apakah leverage berpengaruh terhadap volatilitas harga saham pada 

perusaahan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020? 

4. Apakah earning volatility berpengaruh terhadap volatilitas harga saham 

pada perusaahan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020? 

5. Apakah volume perdagangan berpengaruh terhadap volatilitas harga 

saham pada perusaahan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020? 

6. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap volatilitas 

harga saham pada perusaahan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2020? 

7. Apakah dividend payout ratio, dividend yield, leverage, earning 

volatility, volume perdagangan, dan Price Earning Ratio (PER) terhadap 

volatilitas harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 

Tahun 2016-2020 secara simultan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran 

maka penelitian ini harus memiliki tujuan. Adanya tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh diviend payout ratio  

terhadap volatilitas harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2016-2020. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh diviend yield  terhadap 

volatilitas harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016-2020. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap 

volatilitas harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016-2020. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh earning volatility terhadap 

volatilitas harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016-2020. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh volume perdagangan 

terhadap volatilitas harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2016-2020. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Price Earning Ratio 

(PER) terhadap volatilitas harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2016-2020. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis dividend payout ratio, dividend 

yield, leverage, earning volatility, volume perdagangan, dan Price 

Earning Ratio (PER) terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan 

farmasi yang terdaftar yang terdaftar di BEI  tahun 2016-2020 secara 

simultan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat teroritis Dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah bagi 

penelitian yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi volatilitas 

harga saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

2.  Manfaat praktis  

a.  Bagi Perusahaan  

Dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk 

memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga 

saham dan sebagai pedoman untuk mengantisipasi faktor lain yang 

nantinya berpengaruh terhadap harga saham.  

b. Bagi Investor  

Dapat memberikan pengetahuan dan sarana informasi dalam 

pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor 

mana saja yang mempengaruhi harga saham.  

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Gambaran singkat tentang keseluruhan isi skripsi dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini 

sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada 

yakni teori sinyal, laporan keuangan, harga saham, volatilitas harga 

saham, kebijakan deviden, leverage, earning volatility, volume 

perdagangan, price earning ratio, kajian keislaman yang berhubungan 

dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta 

hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel penelitian, 

Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi dan 

pengukuran variabel operasional, Metode. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis yangdiajukan, yang 

meliputi gambaran hasil penelitian, hasil yang diperoleh dari analisis data, 

pengujian terhadap hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.  
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan 

pada bab IV, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan sesuai 

dengan hasil penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

(Jannah & Haridhi, 2016) menyatakan bahwa teori sinyal (signaling theory) 

merupakan cara suatu perusahaan dalam menyampaikan sebuah sinyal terhadap 

investor. Sinyal yang disampaikan berupa informasi-informasi berhubungan 

dengan kinerja perusahaan yang dibutuhkan oleh investor, khususnya apabila 

informasi tersebut berita yang positif. Jika informasi yang diberikan oleh 

perusahaan bersifat baik, maka pasar yang telah menerima informasi tersebut 

diharapkan merespon dengan baik pula. 

(Mario & Theresia, 2020) signaling theory merupakan informasi terkait 

kondisi perusahaan yang dimiliki pihak eksekutif untuk disampaikan kepada calon 

investor. Teori ini menerangkan alasan mengapa perusahaan memiliki dorongan 

untuk menyerahkan laporan keuangan perushaan kepada pihak eksternal.  

Perusahaan wajib mampu menghasilkan kas secukupnya dalam membayarkan 

dividen secara tunai, karena hal ini merupakan hal yang sangat mahal. Biaya 

pembayaran dividen dapat diganti melalui pengeluaran saham. 

Teori signaling menjelaskan bahwa pemberian isyarat dilakukan oleh 

manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Informasi yang lengkap, akurat, 

relevan, dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor di pasar modal sebagai 

alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi dari perusahaan 

tersebut direspon oleh investor yang kemudian akan mempengaruhi volatilitas 

harga saham. 
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2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas, menurut PSAK 1 (IAI, 2019) tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

(Kasmir, 2017: 7) mendefinisikan laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Laporan keuangan ialah laporan akuntansi yang menyediakan informasi 

dari hasil pencatatan setelah transaksi dan dirangkum, laporan kemudian 

disiapkan bagi para pengguna (Warren, 2015: 16). 

(Kasmir, 2017: 10) bahwa secara umum laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu 

maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara 

mendesak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Laporan 

keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar 

perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

2.3 Harga Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain saham merupakan 

instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang menarik. (Martalena & Malinda, 2011: 12). 
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Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilkan modal atau dana pada suatu 

perusahaan, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan 

diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya 

(Fahmi, 2015: 67). Dengan membeli dan memiliki saham investor akan 

memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima 

yaitu memperoleh capital gain (selisih antara harga beli dan harga jual), 

memperoleh deviden (pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan 

berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan), dan memiliki hak suara bagi 

pemegang saham biasa. 

Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan dalam 

rangka menambah modal disetor perusahaan tersebut. Ada beberapa keuntungan 

ketika berinvestasi saham diantaranya menurut (Taufik Hidayat, 2011: 85) yaitu: 

a. Deviden  

Deviden merupakan keuntungan yang dibagikan perusahaan dari 

aktivitas operasionalnya. 

b. Capital gain 

Capital gain merupakan keuntungan dari hasil selisih harga jual dan beli 

saham. 

Selain memperoleh keuntungan, perlu diingat bahwa investasi dalam bentuk 

saham ini penuh dengan unsur ketidakpastian karena harganya yang sangat 

fluktuatif sehingga investasi ini juga memiliki tingkat risiko yang besar. Oleh 

sebab itu, investor juga perlu mengetahui informasi harga saham yang 

berkembang di bursa efek.  
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Harga saham merupakan indikator nilai perusahaan yang menerbitkannya. 

Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. (Hartono, 2016: 188).  

Harga saham adalah harga saham terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga 

saham bisa berubah naik ataupun turun dalam hubungan waktu yang begitu cepat. 

Harga saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam 

hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung permintaan dan 

penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham. (Darmadji  & Fakhrudin, 

2012: 102) . 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, harga saham 

adalah harga yang terjadi pada pasar bursa pada waktu tertentu tergantung pada 

arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor untuk menentukan 

kekayaan pemegang saham, tinggi rendahnya harga saham ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham tersebut di pasar modal. (Taufik Hidayat, 2011: 

103) ada beberapa jenis harga saham yang harus diketahui ketika memutuskan 

untuk menjadi investor, yaitu : 

a. Harga Nominal 

Harga nominal adalah harga yang tercantum pada setiap lembar saham 

yang diterbitkan oleh perusahaan. 
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b. Harga Perdana 

Harga perdana adalah harga saat pertama kali saham ditawarkan kepada 

public saat melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public 

Offering (IPO). 

c. Harga pembukaan (Opening Price) 

Harga pembukaan (Opening Price) adalah harga yang berlaku saat 

pertama kali lantai bursa dibuka untuk mulai perdagangan efek pada hari 

itu.  

d. Harga Pasar 

Harga pasar adalah harga saham di bursa efek yang terbentuk oleh 

mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. 

e. Harga penutupan 

Harga penutupan harga yang terbentuk terakhir kali saat bursa ditutup. 

2.4 Volatilitas Harga Saham 

a. Pengertian Volatilitas  

Harga Saham Volatilitas merupakan pengukuran statistik untuk 

fluktuasi harga saham selama periode tertentu (Irma, 2016). Sedangkan 

menurut (Brigham & Houston, 2012), volatilitas harga saham diartikan 

sebagai resiko, karena ketidakpastian yang dimiliki investor akan masa 

depan.  

Volatilitas harga saham merupakan pengukuran dasar terhadap resiko 

yang berhubungan dengan instrumen pasar keauangan atau bisa juga 

diartikan sebagai jarak naik turunnya perubahan harga saham yang 
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menunjukkan fluktuasi (ketidak tetapan) pasar pada saat periode tertentu 

(Anisa Ferata, 2020). 

Secara umum, volatilitas dipasar keuangan mencerminkan tingkat 

resiko yang dihadapi investor karena menggambarkan fluktuasi pergerakan 

harga saham dan ketidakpastian yang dimiliki investor. Volatilitas di pasar 

keuangan ini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi 

perekonomian.  

b. Faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Saham  

Menurut (Irma, 2016) bahwa volatilitas atau pergerakan naik turun 

harga saham dari suatu perusahaan go public menjadi fenomena umum yang 

sering dilihat di bursa efek yang tidak banyak orang mengerti mengapa 

harga saham suatu perusahaan bisa berfluktuasi secara drastis pada periode 

tertentu.  

1. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham di suatu 

bursa efek, baik harga saham individual maupun harga saham 

gabungan misalnya IHSG dan indeks LQ45, yaitu faktor internal 

(lingkungan mikro) dan eksternal (lingkungan makro). Lingkungan 

mikro yang mempengaruhi volatilitas harga saham dan indeks harga 

saham antara lain: Pengumuman tentang pemasaran, produksi, 

penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, produk baru, 

perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan 

keamanan produk dan laporan penjualan.  
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2. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang, leasing, 

kesepakatan kredit, pemecahan saham, penggabungan saham, 

pembelian saham, joint venture dan lainnya.  

3. Pengumuman badan direksi manajemen, seperti perubahan dan 

penggantian direksi, manajemen dan struktur organisasi.  

4. Pengumuman penggabungan pengambilalihan diversifikasi, seperti 

laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisi 

dan diakuisisi.  

5. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti 

melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, penutupan usaha dan 

lainnya.  

6. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

7. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun dan sesudah akhir tahun pajak, Earning per 

Share (EPS), Dividend per Share (DPS), Price Earning Ratio (PER), 

Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan lain-lain.  

Sedangkan lingkungan makro yang mempengaruhi volatilitas harga 

saham dan indeks harga saham antar lain:  
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1. Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga 

tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai 

regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.  

2. Pengumuman hukum, seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan 

atau manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.  

3. Pengumuman industri sekuritas, seperti laporan pertemuan akhir 

tahun, volume dan harga perdagangan, pembatasan dan penundaan 

trading. 

4. Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas 

harga saham di bursa efek suatu negara.  

5. Berbagai issue, baik dari dalam dan luar negeri, seperti isu lingkungan 

hidup, hak asasi manusia, kerusuhan massal yang berpengaruh 

terhadap perilaku investor 

c.  Jenis-jenis Volatilitas Harga Saham  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat 7 (tujuh) 

jenis volatilitas, yaitu:  

1. Transistory Volatility, adalah volatilitas yang bersifat sementara 

karena ada ketidakseimbangan arus order, seperti kepemilikan pasar, 

ekspektasi yang berlebihan, ada pihak tertentu yang berspekulasi 

membeli atau menjual komoditas dalam jumlah besar.  

2. Fundamental Volatility, adalah volatilitas yang disebabkan karena 

faktor fundamental seperti bencana alam, kegagalan panen, dan 
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serangan hama. Menurut (Schwert & Hugida, 2011) terdapat lima 

jenis volatilitas dalam pasar uang, yaitu:  

3. Future Volatility, adalah apa yang hendak diketahui oleh para 

investor. Volatilitas yang baik yaitu yang mampu menggambarkan 

penyebaran harga di masa yang akan datang.  

4. Historical Volatility, dengan mempelajari masa lalu maka investor 

dapat memperkirakan masa depan harga saham. Dengan membuat 

permodelan harga berdasarkan data masa lalu investor dapat 

meramalkan volatilitas pada masa yang akan datang. Permodelan ini 

dapat menggunakan interval waktu dapat berupa harian, mingguan, 

bulanan, atau lainnya. 

5. Forecast Volatility, berusaha meramalkan volatilitas masa depan suatu 

saham.  

6. Implied Volatility, merupakan volatilitas yang harus kita masukkan 

untuk menghasilkan nilai teoritis yang identik dengan harga di pasar.  

7. Seasonal Volatility, beberapa barang di komoditas pertanian sangat 

sensitif terhadap faktor volatilitas yang muncul dari kondisi cuaca 

musim yang jelek. Berdasarkan faktor tersebut seseorang harus 

menetapkan volatilitas yang tinggi pada masa-masa tersebut.  

d. Cara Menghitung Volatilitas Harga Saham  

Volatilitas mengukur kecepatan perubahan harga suatu saham. 

Semakin tinggi volatilitas, maka kemungkinan naik atau turunnya harga 



27 
 

 
 

saham akan semakin besar. Perhitungan volatilitas dapat dilakukan dengan 

cara:  

1. Volatilitas harga saham diukur dengan rumus perhitungannya 

(Selpiana, 2018) yaitu: 

   
       

           
 

Keterangan:  

PV : Price Volatility  

Hit : Harga saham tertinggiuntuk Perusahaan i pada Periode t 

Lit  : Harga saham terendah untuk Perusahaan i pada Periode t 

2. Cara menghitung volatilitas harga saham menurut (Hasna 

Rosyida,dkk, 2014). Rumus perhitungannya yaitu:  

    √
 

 
∑  (

  

  
)
 

 

Keterangan:  

PV : Volatilitas harga saham 

Ht : Harga saham tertinggi pada periode t 

Lt : Harga saham terendah pada periode t 

N : Jumlah observasi 

2.5 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan mengenai pembagian 

laba kepada pemegang saham sebagai dividen atau penahanan laba berupa laba 

ditahan untuk berinvestasi di masa datang (Sartono, 2014: 281). Kebijakan 

dividen merupakan salah satu petunjuk perusahaan yang dapat mengurangi 
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perbedaan informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan antara manajemen 

perusahaan dan investor (Profilet & Bacon, 2013). Informasi tentang kebijakan 

dividen akan memberikan sinyal mengenai prospek kinerja jangka panjang kepada 

investor sehingga investor berani menanamkan modalnya pada perusahaan. 

Kebijakan dividen diproksikan menggunakan dividend payout ratio (DPR) dan 

dividend yield (DY).  

Dividend payout ratio menggambarkan seberapa besar perusahaan 

menggunakan laba bersihnya untuk melakukan pembayaran kepada investor 

menggunakan dividen. Perhitungan dividend payout ratio sesuai dengan 

penelitian penelitian (Utami & Purwohandoko, 2021) dapat dilihat di rumus: 

     
                  

                 
 

Dividend yield dapat diketahui dengan melihat harga saham saat ini 

sehingga dapat diketahui seberapa besar suatu perusahaan memberikan deviden 

kepada investor (Azura, 2018). Perhitungan dividend yield sesuai dengan 

penelitian (Utami & Purwohandoko, 2021) dapat dilihat di rumus: 

    
                  

           
   

2.6 Leverage 

Rasio leverage digunakan dalam menghitung seberapa besar penggunaan 

utang yang dipakai untuk melakukan kegiatan dalam perusahaan (Fahmi, 2012). 

Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva 

atau hutang dalam mewujudkan tujuan perusahaan (Purwohandoko, 2014). 

(Selpiana & Badjra, 2018) mengatakan bahwa perbandingan rasio yang 
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menunjukkan total modal sendiri dengan total utang disebut sebagai debt to equity 

ratio. Rasio DER meggambarkan kesanggupan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh sebagian modal sendiri yang digunakan 

untuk membayar hutang perusahaan (Kautsar, 2014). Penelitian (Selpiana & 

Badjra, 2018) DER diformulasikan dengan rumus: 

    
          

            
        

Kemudian rasio DAR (debt to asset ratio). Dept to assets ratio dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa besar ekuitas yang dimiliki perusahaan yang 

didanai oleh hutang atau seberapa besar pinjaman perusahaan dapat 

mempengaruhi aset manajemen perusahaan (Kasmir, 2010). Jika skornya tinggi, 

perusahaan berisiko harus memenuhi kewajiban ini. 

Debt to total asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Diwanty & Azhari, 2019). 

Rasio yang digunakan penelitian (Surahmat, dkk, 2017) diformulasikan 

dengan rumus: 

    
          

           
        

2.7 Earning Volatility 

Earning volatility (volatilitas laba) merupakan cerminan dari peningkatan 

dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan pada waktu tertentu (Rowena & 

Hendra, 2017). Earning volatility merupakan parameter yang digunakan untuk 
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mengetahui tingkat konsisten laba yang didapatkan oleh perusahaan setiap 

tahunnya. Volatilitas laba dilambangkan dengan Evol, pengukurannya dengan 

standar deviasi EBIT dengan total asset (Jannah & Haridhi, 2016). Dalam 

penelitian ini pengukuran earning volatility sesuai dengan penelitian (Dewi & 

Paramita, 2019) dan (Jannah & Haridhi, 2016) diformulasikan dengan rumus: 

        
    

           
  

Keterangan:  

EVOL : Earning Volatility  

STD : Standar Defiasi  

EBIT : Earning Before Interest and Tax. 

2.8 Volume Perdagangan 

Volume perdagangan saham merupakan jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan di pasar modal yang dapat menunjukkan reaksi pasar dari respon 

investor terhadap informasi yang masuk ke bursa (Mario & Theresia, 2020). 

Kinerja suatu saham dapat diukur dengan volume perdagangannya. Volume 

perdagangan saham yang besar mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif 

diperdagangkan.  

Secara umum, volume perdagangan saham adalah banyaknya lembaran 

saham suatu emiten yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari dengan 

tingkat harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli saham. Volume 

perdagangan dapat dijadikan acuan untuk mempelajari informasi di pasar modal 

dan penilaian terhadap saham. Hal ini berkaitan dengan keinginan atau motivasi 

investor dalam melakukan jual beli saham yaitu mendapatkan penghasilan. 
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Volume perdagangan yang kecil mengindikasikan bahwa investor kurang tertarik 

dalam melakukan investasi, sedangkan volume perdagangan yang besar 

menunjukkan  banyaknya investor yang berminat untuk melakukan transaksi jual 

dan beli saham. 

Data mengenai volume perdagangan ini penting untuk diamati karena 

apabila dibandingkan dengan total lembar saham beredar dapat menunjukkan 

likuid tidaknya saham-saham diperjual belikan di atas bursa. Volume perdagangan 

saham berubah-ubah mengikuti perubahan pengharapan investor dan perubahan 

volume perdagangan saham di pasar modal ini dapat menunjukkan aktivitas 

perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi investor.  

Banyak faktor yang memengaruhi volume perdagangan, ini berhubungan 

dengan heterogenitas investor dalam informasi, kesempatan investasi perindividu 

dan perdagangan yang rasional untuk tujuan yang berdasarkan informasi maupun 

tidak berdasarkan informasi. 

Volume perdagangan saham dapat dijadikan indikator dalam melihat 

kondisi suatu bursa, semakin besar volume perdagangan maka semakin banyak 

investor yang tertarik pada saham tersebut artinya semakin banyak pula lembar 

saham yang ditransaksikan (Khajar, 2016). Perubahan volume perdagangan saham 

memperlihatkan aktivitas saham di bursa sehingga dapat membuat para investor 

untuk memutuskan berinvestasi.  Rumus perhitungan volume perdagangan yaitu:  

                       

Keterangan: 

Ln : Log natural 
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2.9 Price Earning Ratio (PER) 

Menurut (Arisona, 2013) mengatakan bahwa Price earning ratio adalah 

suatu rasio sederhana yang diperoleh dengan membagi harga pasar suatu saham 

dengan earning per share. Menurut (Darmadji, 2011) Price Earning Ratio (PER) 

menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Menurut (Mubarok & Kholiq, 2017) Price Earning Ratio 

merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham (market price) dengan 

Earning Per Share (EPS) dari saham yang bersangkutan. Semakin besar PER 

suatu saham maka saham tersebut semakin mahal terhadap pendapatan bersih per 

sahamnya 

Price earning ratio adalah perbandingan harga sebuah saham dengan laba 

bersih untuk setiap lembar saham perusahaan. Indikator ini telah diaplikasikan 

dalam laporan keuangan laba rugi dan menjadi bentuk standar pelaporan 

keuangan perusahaan di Indonesia. Dalam (Mubarok & Kholiq, 2017)  price 

earning ratio diformulasikan sebagai berikut: 

     
           

              
 

Bagi para investor semakin tinggi nilai Price Earning Ratio maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Apabila suatu 

perusahaan memiliki PER yang tinggi berarti perusahaan tersebut mempunyai 

tingkat pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya perusahaan dengan nilai price 

earning ratio rendah akan mempunyai tingkat pertumbuhan perusahaan yang 

rendah. 
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2.10  Pandangan Islam Mengenai Saham 

Jual beli saham dalam islam pada dasarnya adalah merupakan bentuk 

Syirkah Mudharabah, diantara para-para pengusaha dan pemilik modal sama-sama 

berusaha yang nanti hasilnya bisa dibagi bersama. 

Mengenai hukum jual beli saham dapat dilihat pada  Al-Qur’an (Al-

Baqarah:  275) dibawah ini :  

لِلَ  ثِأًََّ ُِْن قَبلُْا إًََِّوب اْلجَْيُع ِهْثُل 
ْيطَبُى ِهَي اْلَوسِّ ۚ َذَٰ ثَب ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َمَوب يَقُُْم الَِّري يَتََخجَّطَُُ الشَّ الَِّريَي يَأُْملَُْى السِّ

ب ََ  ََ َهْي  َّ    ِ ََْهُسٍُ إِلَ  َّللَّ َّ ًْتََِ َٰ فَلََُ َهب َسلَ َف  َِ فَب ظَةٌ ِهْي َزثِّ َِ ْْ ثَب ۚ فََوْي َجبَءٍُ َه َم السِّ َحسَّ َّ ُ اْلجَْيَع  َََحلَّ َّللَّ َّ ثَب ۗ  السِّ

ئَِل ََْصَحبُة الٌَّبِز   ُُْن فِيَِب َخبلُِدّىَ   فَأُّلََٰ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat): “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadaya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil 

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni penghuna neraka; mereka kekal di dalamnya. 

Dalil diatas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi dengan kata lain semua 

yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan syar’i 

hukumnya halal, termasuk ketika seseorang ikut mendanai atau berinvestasi pada 

bisnis jual beli produk ataupun jasa. 

َلََشْسطَبِى فِْي ثَْيٍع،  َّ ثَْيٌع،  َّ ٌَْدَك َلَ يَِحلُّ َسلٌَف  َِ َلَ ثَْيُع َهب لَْيَس  َّ َلَِزثُْح َهب لَْن يُْضَوْي،  َّ  
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 )زّاٍ الخوسة َي َوسّ ثي شعيت َي َثيَ َي جدٍ، ّصححَ التسهري ّاثي خزيوة ّالحبمن(

Artinya : “...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung 

resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” 

(HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya). Berdasarkan 

hadits tersebut dapat dinyatakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham 

itu halal karena investor menanggung resiko, dan saham tersebut ada pada 

investor yang menjual sahamnya. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penilitian Terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 

Judul Penelitian Hasil 

1. Ayuda Rizkya 

Utami & 

Purwohandoko 

(2021) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Leverage, 

Earning Volatility, Dan 

Volume Perdagangan 

Terhadap Volatilitas 

Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor 

Finance Yang Terdaftar 

Di Bei Tahun 2014-

2018 

Hasil penelitian menemukan 

bahwa dividend payout ratio dan 

dividend yield berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

saham volatilitas harga. 

Sedangkan leverage, volatilitas 

pendapatan, dan volume 

perdagangan tidak 

mempengaruhi volatilitas harga 

saham.  
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2. Anisa Ferata 

Ayuning Putri 

(2020) 

 Faktor-Faktor Penentu 

Volatilitas Harga 

Saham Sektor 

Perusahaan Properti, 

Real Estate Dan 

Building Construction 

Hasil penelitian ini adalah 

Dividen Payout Ratio Earning 

Volatility, Pertumbuhan asset , 

Leverage, ukuran 

perusahaan,blockholders tidak 

berpengaruh terhadap volatilitas 

harga saham. Sedangkan 

Dividen Yield berpengaruh 

terhadap volatilitas harga saham 

3. Mario Ascaryo 

Septyadi, 

Theresia Hesti 

Bwarleling 

(2020) 

Pengaruh Volume 

Perdagangan Saham, 

Leverage, dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Volatilitas 

Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial Volume 

Perdagangan Saham 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap volatilitas 

harga saham. Leverage dan 

kebijakan dividen tidak ada 

Berpengaruh signifikan 

terhadap volatilitas harga 

saham. 

4. Komang Ria 

Selpiana, Ida 

Bagus Badjra 

(2018) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Nilai Tukar, 

Leverage, Dan Firm 

Size Terhadap 

Hasil penelitian menunjukkan  

bahwa kebijakan dividen, nilai 

tukar, leverage, dan firm size 

secara simultan berpengaruh 
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Volatilitas Harga 

Saham 

signifikan terhadap volatilitas 

harga saham. Secara parsial 

kebijakan dividen berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

volatilitas harga saham, nilai 

tukar berpengaruh positif 

signifikan terhadap volatilitas 

harga saham, leverage 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap volatilitas 

harga saham, firm size 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. 

5. I Wayan Korin 

Priana, Ketut 

Muliartha RM 

(2017) 

Pengaruh Volume 

Perdagangan Saham, 

Leverage, Dan 

Dividend Payout Ratio 

Pada Volatilitas Harga 

Saham 

Hasil penilitian ini menunjukkan 

bahwa volume perdagangan 

saham berpengaruh negatif pada 

volatilitas harga saham, leverage 

berpanguh negatif dan signifikan 

pada volatilitas harga saham dan 

dividend payout ratio 

berpengaruh positif pada 

volatilitas harga saham. 
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6. Hasna Rosyida

, Amrie 

Firmansyah, 

Setyo Baskoro 

Wicaksono 

(2020) 

Volatilitas Harga 

Saham: Leverage, 

Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan Aset  

Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap volatilitas harga 

saham, ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

volatilitas harga saham, dan 

pertumbuhan aset tidak 

berpengaruh terhadap volatilitas 

harga saham. 

7. I Kadek Rama 

Artikanaya dan 

Gayatri (2020) 

Pengaruh Asset Growth, 

Leverage, dan Dividend 

Payout Ratio pada 

Volatilitas Harga 

Saham 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa asset growth berpengaruh 

negatif pada volatilitas harga 

saham. Leverage berpengaruh 

positif pada volatilitas harga 

saham. Dividend payout ratio 

berpengaruh negatif pada 

volatilitas harga saham 
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8. Ni Luh Putu 

Sintya Marini 

& Sayu Ketut 

Sutrisna Dewi 

(2019) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Leverage, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Volatilitas 

Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan kebijakan 

dividen, leverage, dan ukuran 

perusahaan berpengaruhterhadap 

volatilitas harga saham. Secara 

parsial, kebijakan dividen dan 

ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap volatilitas harga 

saham sedangkan leverage 

berpengaruh positif terhadap 

volatilitas harga saham. 

9. Ni Wayan 

Sekar Andiani 

dan Gayatri 

(2018) 

Pengaruh Volume 

Perdagangan Saham, 

Volatilitas Laba, 

Dividend Yield, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Pada Volatilitas Harga 

Saham 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa volume 

perdagangan saham tidak 

berpengaruh pada volatilitas 

harga saham. Volatilitas laba 

berpengaruh negatif pada 

volatilitas harga saham. 

Dividend yield berpengaruh 

positif pada volatilitas harga 

saham. Dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif pada 

volatilitas harga saham. 



39 
 

 
 

10. Silviana Dewi 

dan R.A. Sista 

Paramita 

(2019) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Volume 

Perdagangan, Earning 

Volatility, Leverage, 

dan Firm Size Terhadap 

Volatilitas Harga 

Saham Perusahaan 

LQ45 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa DPR 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap volatilitas harga saham, 

DY berpengaruh positif 

signifikan terhadap volatilitas 

harga saham, Volume 

perdagangan, earning volatility, 

dan leverage  tidak berpengaruh 

terhadap volatilitas harga saham, 

ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

volatilitas harga saham. 
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11. Raudhatul 

Jannah & 

Musfiari 

Haridhi (2016) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Earning 

Volatility, dan Leverage 

terhadap Volatilitas 

Harga Saham Pada 

Perusahaan Non-

Financing yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010-

2014 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan rasio 

pembayaran dividen, volatilitas 

laba, dan leverage berpengaruh 

pada volatilitas harga saham. 

Secara parsial hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dividend 

payout ratio berpengaruh negatif 

terhadap volatilitas harga saham, 

volatilitas laba berpengaruh 

positif terhadap volatilitas harga 

saham,dan leverage berpengaruh 

positif terhadap volatilitas harga 

saham. 

12. Janny Rowena, 

Hendra (2017) 

Earnings Volatility, 

Kebijakan Dividen, 

Dan Pertumbuhan 

Asset Berpengaruh 

Terhadap Volatilitas 

Harga Saham Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Di Bei Periode 2013 – 

2015 

Hasil penelitian menunjukkan 

volatilitas pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap 

volatilitas harga saham 

pertumbuhan asset dan DPR 

tidak berpengaruh signifikan  

Dan secara simultan 

menunjukkan bahwa variabel 

EV, DPR, dan pertumbuhan 
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asset berpengaruh terhadap 

volatilitas harga saham. 

13. Rizqin 

Mobarak, 

Mohammad 

Kholiq 

Mahfud (2017) 

Analisis Pengaruh 

Kebijakan dividen, 

BVPS, Earning Volatili

ty, Leverage, PER, dan 

Volume Perdagangan 

Terhadap Volatilitas 

Harga Saham pada  

Perusahaan Go Public 

Non Keuangan Yang 

Listing di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2012-2015) 

Hasil penelitian menunjukkan 

variabel independen  secara 

simultan berpengaruh terhadap 

harga saham. Secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel 

Dividend Payout Ratio dan 

BVPS berpengaruh positif dan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Volatilitas Harga 

Saham. Variabel Earning 

Volatility dan PER memiliki 

nilai negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap Volatilitas 

Harga Saham. Sedangkan 

leverage dan volume 

perdagangan memiliki nilai 

positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap Volatilitas 

Harga Saham. 

Sumber: Data Olahan,2021 
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2.12 Kerangka Konseptual 

Model penelitian yang menggambarkan suatu kerangka konseptual sebagai 

pentunjuk sekaligus tentang pengaruh kebijakan deviden, leverage, earning 

volatility , volume perdagangan dan Price Earning Ratio (PER) terhadap  

volatilitas harga saham , dapat di lihat dari gambar berikut. 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

Keterangan : 

      : Pengaruh variable secara parsial 

    : Pengaruh variable secara simultan 

Sumber: Data Olahan 2022 
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2.13 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

benutk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan ada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh dividend payout ratio terhadap Volatilitas Harga Saham 

Menurut (Sartono, 2014: 281) kebijakan dividen adalah keputusan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan yang 

nantinya digunakan untuk berinvestasi dimasa mendatang. Informasi 

tentang kebijakan dividen berhubungan dengan teori sinyal, karena 

informasi tersebut memberikan sinyal kepada investor tentang kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang dan menarik minat investor untuk 

menanamkan dananya pada saham tersebut, sehingga permintaan akan 

saham naik dan pada akhirnya menyebabkan nilai saham juga akan naik. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar pembayaran dividen, 

semakin kuat sinyal profitabilitas perusahaan, sehingga mengurangi risiko 

investor dalam berinvestasi dan rendahnya volatilitas harga saham. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur kebijakan dividen pada penelitian ini 

adalah dividend payout ratio. Menurut  (Mario & Theresia, 2020) 
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menemukan bahwa dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap 

volatilitas harga saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Paramita, 2019) 

mengungkapkan adanya pengaruh dividend payout ratio terhadap volatilitas 

harga saham. Tingginya nilai dividend payout ratio berdampak pada harga 

sahamnya yang bergerak volatil. Dengan demikian, hipotesis penelitian 

yang pertama adalah: 

H1 : Dividend payout ratio bepengaruh terhadap volatilitas harga saham 

pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. 

2. Pengaruh dividend yield terhadap Volatilitas Harga Saham 

Dividend yield berhubungan dengan dividen dan laba per lembar 

saham yang telah dibagikan, dividend yield sangat bergantung dengan harga 

pasar (Jannah & Haridhi, 2016). Apabila perusahaan memiliki kemampuan 

yang besar dalam memberikan dividen, maka perusahaan akan 

menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dengan bertambahnya kemampuan 

perusahaan dalam membagikan dividen, sehingga investor cenderung 

menahan sahamnya (Dewi & Paramita, 2019). Hal ini menyebabkan harga 

saham naik dan volatilitas harga saham menurun. Dengan demikian, 

hipotesis penelitian yang kedua adalah : 

H2 : dividend  yield  berpengaruh terhadap volatilitas harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2016-2020. 
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3. Pengaruh Leverage terhadap Volatilitas Harga Saham 

Leverage menunjukkan pendanaan perusahaan yang bersumber dari 

utang (Fahmi, 2016). Leverage mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menutupi sebagian atau seluruh utangnya baik jangka panjang maupun 

jangka pendek. Untuk mengukur rasio leverage pada penelitian ini 

menggunakan debt to asset ratio. Debt to asset ratio digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata 

lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.  Oleh karena itu, tingkat leverage 

dapat menimbulkan risiko perusahaan khususnya potensi kebangkrutan 

perusahaan di masa mendatang. Leverage erat kaitannya dengan kebijakan 

pilihan pendanaan pembiayaan oleh perusahaan. Informasi leverage yang 

terdapat dalam laporan keuangan dapat menunjukkan sinyal tertentu 

perusahaan kepada publik khususnya investor. 

Penelitian (Jannah & Haridhi, 2016; Mubarak & Kholiq, 2017; 

Selpiana & Badjra, 2018; Rosyida, dkk, 2020) menemukan bahwa leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham. Hasil 

temuan tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan melakukan 

pendanaan lebih banyak dengan menggunakan utang dapat mendorong 

tingkat risiko yang diterima oleh perusahaan. Adanya informasi tersebut 

yang diterima oleh investor menunjukkan bahwa penggunaan pendanaan 

utang yang lebih banyak cenderung dapat meningkatkan potensi kesulitan 

keuangan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kondisi ini dapat 
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tercermin dari ketidakstabilan harga saham di pasar modal. Dalam penelitian 

(Anisa Ferata, 2020) Leverage memiliki pengaruh positif dengan Volatilitas 

Harga Saham. Temuan ini menyiratkan jika leverage meninggi, maka 

semakin tinggi juga Volatilitas Harga Saham. Dengan demikian, hipotesis 

penelitian yang ketiga adalah: 

H3 : Leverage bepengaruh terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan 

manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2016-2020. 

4. Pengaruh Earning Volatility terhadap Volatilitas Harga Saham 

Earning volatility merupakan cerminan dari peningkatan dan 

penurunan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada waktu tertentu 

(Rowena & Hendra, 2017). Earning volatility yang tinggi menjelaskan 

bahwa perusahan belum optimal dalam menjaga kestabilan labanya. Hal ini 

menyababkan risiko bisnis yang dialami oleh perusahaan meningkat, 

sehingga memberikan sinyal negatif bagi investor (Utami & Purwohandoko, 

2021). Informasi tersebut menyebabkan investor menghindari saham 

perusahaan yang mempunyai earning volatility yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan harga saham semakin turun, dan volatilitas harga saham 

meningkat. Dengan demikian hipotesis penelitian yang keempat adalah : 

H4 : Earning volatility berpengaruh terhadap volatilitas harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2016-2020. 
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5. Pengaruh Volume Perdagangan terhadap Volatilitas Harga Saham 

Penelitian (Dewi & Paramita, 2019), menyatakan volume 

perdagangan sebagai data yang menyajikan informasi banyaknya lembar 

saham ditransaksikan pada periode tertentu. Penelitian (Dewi & Paramita, 

2019), menghasilkan temuan volume perdagangan mempengaruhi volatilitas 

harga saham. Saham yang sering ditransaksikan membuat harganya menjadi 

lebih volatil. Dengan demikian hipotesis penelitian yang kelima adalah: 

H5 : Volume perdagangan bepengaruh terhadap volatilitas harga saham 

pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. 

6. Pengaruh PER (Price Earning Ratio) terhadap Volatilitas Harga Saham 

Menurut (Mubarak & Kholiq, 2017) Price Earning Ratio merupakan 

perbandingan antara harga pasar suatu saham (market price) dengan 

Earning Per Share (EPS) dari saham yang bersangkutan. Semakin besar 

PER suatu saham maka saham tersebut semakin mahal terhadap pendapatan 

bersih per sahamnya. Sedangkan menurut (Jean, 2015) mendifinisikan PER 

sebagai suatu ukuran penilaian yang membandingkan tingkat harga saham 

dengan tingkat keuntungan perusahaan dan menyediakan bagi investor 

dengan nilai dari suatu saham.  

Dalam penelitian (Nera Marinda, 2019) menemukan bahwa PER 

berkorelasi negatif dengan pertumbuhan harga saham dimasa depan tetapi 

tidak berkorelasi dengan pertumbuhan laba dimasa depan. PER tinggi 

berarti pendapatan laba rendah, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa 



48 
 

 
 

saham menjadi relatif mahal untuk investasi alternatif. Dalam penelitian 

(Nera Marinda, 2019)  menemukan hasil yang tidak konsisten dimana PER 

tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Dengan demikian 

hipotesis penelitian yang keenam adalah : 

H6  : Price earning ratio berpengaruh terhadap volatilitas harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2016-2020. 

7. Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR), Divedend Yield (DY), Leverage, 

Earning Volatility, Volume Perdagangan, Price Earning Ratio (PER) 

Secara Simultan terhadap Volatilitas Harga Saham 

Dividend payout ratio dapat diartikan dengan persentase laba yang 

dibayar berbentuk deviden untuk pemegang saham. DPR merupakan tingkat 

pembagian laba perusahaan terhadap pemegang saham atau seorang 

investor. 

Dividend payout ratio yang memiliki nilai tinggi memberikan sinyal 

positif terhadap investor, sehingga keinginan investor untuk menanamkan 

sahamnya di perusahaan semakin besar. Hal ini dikarenakan bertambahnya 

kapabilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang diimbangi 

dengan semakin banyaknya laba yang diberikan kepada investor, sehingga 

permintaan saham itu semakin besar dan harga saham mengalami 

peningkatan. 

Dividend yield menghitung besarnya presentase dividen yang 

dibagikan terhadap harga pasar saham saat ini. Besarnya tingkat dividen 
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yang dibagikan dikatakan sebagai sinyal yang menguntungkan oleh 

investor, karena informasi tersebut memberikan sinyal kepada investor 

mengenai kinerja perusahaan dalam jangka panjang dan menarik minat 

investor untuk menanamkan dananya pada saham tersebut, sehingga 

permintaan akan saham naik dan pada akhirnya menyebabkan nilai saham 

juga akan naik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pembayaran 

dividen, semakin kuat sinyal profitabilitas perusahaan, sehingga mengurangi 

risiko investor dalam berinvestasi dan rendahnya volatilitas harga saham. 

Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva atau hutang dalam mewujudkan tujuan perusahaan. 

Untuk mengukur rasio leverage pada penelitian ini menggunakan debt to 

asset ratio. Debt to asset ratio digunakan untuk mengukur perbandingan 

antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar 

aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. kemampuan perusahaan dalam menutupi sebagian atau 

seluruh utangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek yang berasal 

dari modal sendiri, sehingga rasio ini akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan. 

Earning volatility merupakan parameter yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat konsisten laba yang didapatkan oleh perusahaan setiap 

tahunnya. Hal ini menyababkan risiko bisnis yang dialami oleh perusahaan 

meningkat, sehingga memberikan sinyal negatif bagi investor (Mubarak & 

Kholiq, 2017). Informasi tersebut menyebabkan investor menghindari 
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saham perusahaan yang mempunyai earning volatility yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan harga saham semakin turun, dan volatilitas harga saham 

meningkat. (Hussainey, 2011) mengungkapkan perusahaan yang tingkat 

pendapatannya tidak stabil akan mengalami volatilitas harga saham yang 

tinggi. 

Volume perdagangan saham dapat menunjukkan reaksi pasar terhadap 

respon dari investor tersebut. Dengan demikian informasi yang merupakan 

sinyal dari perusahaan dapat mempengaruhi volatilitas harga saham yang 

terlihat dari volume perdagangan atau seringnya saham tersebut 

diperjualbelikan pada bursa. 

Price Earning Ratio merupakan perbandingan antara harga pasar 

suatu saham (market price) dengan Earning Per Share (EPS) dari saham 

yang bersangkutan. Semakin besar PER suatu saham maka saham tersebut 

semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. PER tinggi 

berarti pendapatan laba rendah, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa 

saham menjadi relatif mahal untuk investasi alternatif. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H7 : Dividend payout ratio (DPR), divedend yield (DY), leverage, earning 

volatility, volume perdagangan, price earning ratio (PER) 

berpengaruh secara simultan terhadap volatilitas harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2016-2020. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Berdasarkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2012: 13) metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

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

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013: 115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. (Sugiyono, 2015: 116). Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang 

dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan 

dalam penelitian sampel adalah: 
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Tabel 3.1 Kriteria Penentuan Sampel 

No Kriteria Penentuan Sampel Jumlah  

1. Perusahaan sub sektor 

farmasi yang terdaftar selama 

periode 2016-2020 

11 Darya Varia Laboratoria; 

Indofarma; Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul; Kalbe 

Farma; Kimia Farma; Merck 

Sharp Dohme Pharma; Merck; 

Pyridam Farma; Taisho 

Pharmaceutical Indonesia; 

Phapros; Tempo Scan Pacific 

2. Perusahaan sub sektor farmasi 

yang listing dari BEI selama 

Periode 2016-2020 

10 Darya Varia Laboratoria; 

Indofarma; Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul; Kalbe 

Farma; Kimia Farma; Merck 

Sharp Dohme Pharma; Merck; 

Pyridam Farma; Phapros; Tempo 

Scan Pacific 

3. Perusahaan yang  membayar 

dividen  

6 Darya Varia Laboratoria; Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul; 

Kalbe Farma; Merck; Phapros; 

Tempo Scan Pacific 

Jumlah Perusahaan Yang Dijadikan Sampel : 6 

Jumlah Tahun Pengamatan : 5 

Jumlah Sampel Observasi : 30 

Sumber : Data olahan dari BEI 
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Tabel 3.2 Perusahaan yang dijadikan Sampel Sub Sektor  Farmasi 

No Kode Saham Nama Emiten

1 DVLA Darya Varia Laboratoria

2 KLBF Kalbe Farma

3 MERK Merck

4 PEHA Phapros

5 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul

6 TSPC Tempo Scan Pacific  

Sumber : Data olahan dari BEI 

3.3    Jenis dan Sumber data 

a.  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

sekunder yaitu data berupa angka-angka yang berasal dari data  laporan 

keuangan tahunan pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Periode 

akuntansi yang berakhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan rutin 

diterbitkan setiap tahun nya di Bursa Efek Indonesai (BEI). 

b.  Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumen dan 

informasi tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh  

fact book, idx.co.id, yahoofinance. 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka-angka yang berasal dari 

perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel.  

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua metode 

yaitu sebagai berikut: 
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a.  Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu peneletian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur 

yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini seperti jurnal dan 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan 

dengan membaca buku-buku, referensi dan sebagainya agar diperoleh 

pengetahuan tentang yang diteliti, sehingga dapat memecahkan masalah 

penelitian dengan cepat dan tepat. 

b.  Metode Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan 

mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan 

peusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2020 yang 

termuat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Penelitian ini menggunkaan 2 variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen.  Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dan variabel independen 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

tumbuhnya variabel dependen. 

a.  Variabel dependen (Variabel terikat) 

1. Volatilitas harga saham (Y)  

Volatilitas harga saham merupakan sebagian dari tolak ukur untuk 

melakukan sebuah inveatasi, ukuran tersebut menjelaskan resiko 

pergerakan harga dari sekuritas (Anisa Ferata, 2020). Pengukuran dari 

volatilitas harga saham yaitu menggunakan Jarak tahunan dari harga 
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saham paling tinggi dengan paling rendah per bulan kemudian dibagi 

rata rata harga saham perusahaan tertinggi dan terendah. Berikut 

rumusnya: 

   
       

           
 

Keterangan:  

PV :Price Volatility  

Hit :Harga saham tertinggiuntuk Perusahaan i pada Periode t 

Lit :Harga saham terendah untuk Perusahaan i pada Periode t 

b.  Variabel Independen ( Variabel bebas) 

1. Dividend Payout Ratio (X1) 

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan mengenai 

pembagian laba kepada pemegang saham sebagai dividen atau 

penahanan laba berupa laba ditahan untuk berinvestasi di masa datang 

(Sartono, 2014: 281) dalam penelitian (Septiyadi, 2020). Dividend 

payout ratio merupakan perbandingan antara dividen per lembar saham 

dengan laba per lembar saham. Rumus dividen payout ratio sesuai 

dengan penelitian (Dewi & Paramita, 2019), adalah sebagai berikut: 

     
                  

                 
 

2. Dividend Yield (X2) 

Dividend yield dapat diketahui dengan melihat harga saham saat ini 

sehingga dapat diketahui seberapa besar suatu perusahaan 

memberikan dividen kepada investor (Azura, 2018) dalam penelitian 
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(Utami & Purwohandoko, 2021). Perhitungan dividend yield sesuai 

dengan penelitian (Dewi & Paramita, 2019) dalam penelitian (Utami 

& Purwohandoko, 2021) dapat dilihat di rumus: 

    
                  

           
 

3. Leverage (X3) 

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (source of 

funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) 

dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan potensial pemegang 

saham. Pengukuran leverage menggunakan debt to asset ratio (DAR), 

rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi nilai DAR maka 

semakin kecil kemampuan suatu perusahaan untuk membayar 

kewajiban, sebaliknya bila rasio ini semakin rendah berarti 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya semakin besar. 

Besar kecilnya rasio leverage ini akan mempengaruhi pasar yang 

dicerminkan dari perubahan harga. Untuk memenuhi seluruh 

kewajiban/hutang sehingga DAR dinilai penting, baik untuk 

perusahaan ataupun investor dalam menentukan keputusan dalam 

berinvestasi. Rumus untuk mencari debt to asset ratio dapat 

digunakan perbandingn antara total utang dengan total aset sebagai 

berikut: 
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4. Earning Volatility (X4) 

Penelitian (Theresia dan Arilyn, 2015) dalam (Anisa Ferata, 2020) 

berpendapat bahwa earning volatility merupakan definisi keuntungan 

fluktuatif atas perusahaan yang menjelaskan akibat dari aktivitas 

perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap ketentuan investor 

terkait akibat yang terjadi pada perusahaan. Dalam penelitian ini 

menggunakan pengukuran menurut (Jannah & Haridhi, 2016). Berikut 

perhitungannya: 

        
    

           
 

Keterangan:  

EVOL : Earning Volatility  

 STD : Standar Defiasi  

 EBIT  : Earning Before Interest and Tax. 

5. Volume Perdagangan (X5) 

Volume perdagangan saham adalah banyaknya lembaran saham 

suatu emiten yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari dengan 

tingkat harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli saham 

(Hugida, 2011). Volume perdagangan juga dapat mengukur kinerja 

suatu saham, semakin sering saham diperdagangkan menunjukkan 

saham tersebut aktif dan diminati oleh para investor. Pada penelitian 

ini, volume perdagangan dihitung menggunakan rumus sesuai 

penelitian (Azura, 2018, Mubarak & Kholiq, 2017, dan Rohmawati, 

2017) dalam penelitian (Dewi & Paramita, 2019) yaitu sebagai 
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berikut.  Rumus untuk mencari volume perdagangan  adalah sebagai 

berikut: 

                       

Keterangan : 

Ln : Log natural 

6. Price Earning Ratio (X6) 

(Mubarok & Kholiq, 2017) Price Earning Ratio merupakan 

perbandingan antara harga pasar suatu saham (market price) dengan 

Earning Per Share (EPS) dari saham yang bersangkutan. Semakin 

besar PER suatu saham maka saham tersebut semakin mahal terhadap 

pendapatan bersih per sahamnya. Dalam (Mubarok & Kholiq, 2017) 

price earning ratio diformulasikan sebagai berikut: 

     
           

              
 

3.6   Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews 

12. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series 

(runtut waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang digunakan 

yaitu: 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut (Ghozali, 2017: 31) statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku 

data sampel tersebut. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar 

tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi 

tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017: 

145). Uji normalitas residual metode Ordinary Least Square secara 

formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque- 

Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan 

asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 
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Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai 

berikut: 

a. Bila probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Bila probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 

2017: 85). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-

masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai 

prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser 

digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka 

tidak terkandung heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar 

variabel independen (Ghozali, 2017: 71). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut 
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(Ghozali, 2017: 73) jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

melebihi 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami 

masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka 

model bebas dari multikolinearitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Menurut (Ghozali, 2017: 121) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan dengan periode 

t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Menurut 

(Gujarati, 2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan 

Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak 

terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas < α = 5% berarti 

terjadi autokorelasi. 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

a. Model Data Panel 

1. Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel. Hal karena hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 
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melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat 

digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam 

mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model 

persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + …. + βndit + eit 

2. Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed 

Effect adalah teknik mengestimaasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya 

perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect  ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersepnya sama 

antar waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa 

koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. 

Model Fixed Effect dengan teknik Least Square Dummy Variabel 

(LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi 

Ordinary Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan 
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intersep diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy 

ini sangat berguna dalam menggambarkan efek perusahaan 

investasi. Model Fixed Effect dengan Least Square Dummy 

Variabel (LSDV) dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + eit 

3. Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga 

akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random 

Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan 

variabel gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin 

akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan 

konstan dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat 

random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + μi 

b. Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model 

mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga 

uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data 

panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki 

yaitu: F Test (Chow Test), Hausman Test dan Langrangge Multiplier 

(LM) Test. 
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1. Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed 

effect. Jika nilai p-value cross section Chi Square   a =5%, atau 

probability (p-value) F Test   a =5% maka H0 diterima atau 

dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode 

common effect. 

2. Hausman Test 

Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan 

ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section chi-squares < a=5% maka H0 

ditolak atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Tetapi, jika nilai p-value cross section chi-squares   a=5% maka 
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H0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode random 

effect. 

3. Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau 

model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini 

didasarkan pada distribusi chi squares dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan 

keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka 

kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk 

regresi data panel adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih 

kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita 

menerima hipotesis nol.  Artinya Estimasi random effect dengan 

demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi 

digunakan metode common effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis 

yang dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 
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a. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data 

silang (cross-section) dengan data runtut waktu (time series). Nama 

lain dari data panel adalah pool data, kombinasi data cross-section 

dan time series, micropanel data, longitudinal data, analisis even 

history dan analisis cohort. Menurut secara umum dengan 

menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode 

waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat 

tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope 

dan variabel gangguannya (Winarno, 2015). Persamaan regresi data 

panel sebagai berikut: 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + eit 

Keterangan : 

Y    = Volatilitas harga saham 

X1it   = Dividend payout ratio 

X2it   = Dividend yield 

X3it   = Leverage 

X4it   = Earning volatility 

X5it   = Volume perdagangan 

X6it   = Price earning ratio 

α    = Konstanta 

eit   = Eror atau Variabel gangguan 
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β1, β2, β3, β4, β5, β6 = Koefisien regresi 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). Jika nilai 

probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 99).  Adapun 

syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Jika nilai probability < 0,05, maka hipotisis diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen secara individu. 

2. Jika nilai probability > 0,05, maka hipotisis ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara 

individu. 

c. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2018: 98). Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji ini, dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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1. Jika nilai probability ≤ 0,05 berarti semua variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika nilai probability ≥ 0,05 berarti semua variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2018: 97). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

popular. Pandemi Covid-19 yang menjadi pandemi memberikan dampak kuat 

untuk melememahkan sektor ekonomi sebuah negara karena berdampak langsung 

pada kegiatan bisnis, sehingga menyebabkan anjloknya IHSG. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dividend payout ratio, 

dividend yield, leverage, earning volatility, volume perdagangan, dan price 

earning ratio terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan sub sektor farmasi 

yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian seperti 

yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulan bahwa: 

1. Dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap volatilitas harga 

saham.  

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar dividend payout ratio 

akan mempengaruhi dan meningkatkan volatilitas harga saham pada 

perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. 

Hal ini dikarenakan informasi tentang kebijakan dividen berhubungan 

dengan teori sinyal, karena informasi tersebut memberikan sinyal kepada 

investor tentang kinerja perusahaan yang baik dalam jangka panjang dan 

menarik minat investor untuk menanamkan dananya pada saham 

tersebut, sehingga permintaan akan saham naik dan pada akhirnya 

menyebabkan nilai saham juga akan naik. Hal tersebut mengindikasikan 
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bahwa semakin besar pembayaran dividen, semakin kuat sinyal 

profitabilitas perusahaan, sehingga mengurangi risiko investor dalam 

berinvestasi dan rendahnya volatilitas harga saham. 

2. Dividend yield tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham.  

Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya dividend yield tidak 

akan mempengaruhi volatilitas harga saham pada perusahaan sub sektor 

farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Hal ini menyebabkan 

harga saham naik dan volatilitas harga saham menurun. Hal ini 

dikarenakan dengan penerapan pembayaran dividend yield  yang tinggi 

tidak akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. 

Investor mempunyai keputusan-keputusan dalam mempertimbangkan 

untuk berinvestasi, seperti menilai suatu perusahaan dari sisi kemampuan 

dalam melakukan pendanaan untuk keberlangsungan perusahaan, tingkat 

pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan 

3. Leverage berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham.  

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar leverage akan 

mempengaruhi dan meningkatkan volatilitas harga saham pada 

perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. 

Hal ini dikarenakan ketika perusahaan melakukan pendanaan lebih 

banyak dengan menggunakan utang dapat mendorong tingkat risiko yang 

diterima oleh perusahaan. Adanya informasi tersebut yang diterima oleh 

investor menunjukkan bahwa penggunaan pendanaan utang yang lebih 

banyak cenderung dapat meningkatkan potensi kesulitan keuangan 
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perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kondisi ini dapat 

tercermin dari ketidakstabilan harga saham di pasar modal. 

4. Earning volatility tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. 

Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya earning volatility 

tidak akan mempengaruhi volatilitas harga saham pada perusahaan sub 

sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Hal ini 

dikarenakan perusahaan memiliki laba yang tidak mengalami 

peningkatan keuntungan yang terlalu tinggi maupun penurunan 

keuntungan yang terlalu rendah. Meskipun demikian, dividen masih 

dapat dan mampu dibagikan oleh perusahaan tersebut. Sehingga investasi 

di dalam perusahaan tetap dilakukan oleh investor karena masih tertarik 

dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu earning volatility tidak 

terlalu mempengaruhi keputusan investasi dari investor. 

5. Volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar volume perdagangan tidak 

akan mempengaruhi dan meningkatkan volatilitas harga saham pada 

perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. 

Hal ini dikarenakan besarnya volume perdagangan saham perusahaan 

menandakan saham aktif diperdagangkan oleh investor, sehingga 

harganya akan berfluktuasi akibat adanya hukum permintaan dan 

penawaran.  
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6. Price to earning ratio berpengaruh positif terhadap volatilitas harga 

saham. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar price earning ratio akan 

mempengaruhi dan meningkatkan volatilitas harga saham pada 

perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. 

Hal ini dikarenakan price earning ratio merupakan ukuran yang paling 

banyak digunakan oleh investor untuk menganalisis apakah investasi 

yang dilakukan menguntungkan atau merugikan, sedangkan volatilitas 

adalah variasi atau deviasi dari pengembalian suatu asset, hal ini 

mencerminkan bahwa harga saham industri konstruksi dan bangunan ini 

di pasar tidak terlalu berfluktuasi sehingga variasi deviasi pengembalian 

return saham tersebut lebih stabil dan dapat mengurangi resiko kerugian 

atas investasinya di saham tersebut. 

7. Dividend payout ratio, dividend yield, leverage, earning volatility, 

volume perdagangan, dan price earning ratio berpengaruh secara 

bersama terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan sub sektor 

farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar dividend payout ratio, 

dividend yield, leverage, earning volatility, volume perdagangan, dan 

price earning ratio secara bersama-sama akan mempengaruhi dan 

meningkatkan volatilitas harga saham pada perusahaan sub sektor 

farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Disarankan pada perusahaan-perusahaan sub sektor farmasi dapat 

meningkatkan volatilitas harga sahamnya dengan mempertahankan dan 

meningkatkan faktor dari dividend payout ratio, leverage, volume 

perdagangan, dan price earning ratio.  

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 

perususahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian 

ini hanya menjadikan perusahaan sub sektor farmasi yang dijadikan 

objek penelitian. 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model 

dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat 

menjadi lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan 

variabel independen seperti variabel pertumbuhan aset, ukuran 

perusahaan, dll. 
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LAMPIRAN 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Sample: 2016 2020      
        
        

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
        
        

 Mean  0.227639  1.073007  0.023919  0.292111  2.28E+10  14.41825  383.6275 

 Maximum  0.802993  14.68396  0.064098  0.613302  7.66E+10  17.91126  2220.628 

 Minimum  0.012371  0.256816  0.000163  0.076894  1.53E+09  7.130899  7.550609 

 Std. Dev.  0.215212  2.585657  0.019854  0.147315  2.22E+10  3.016294  623.1030 

        

 Observations  30  30  30  30  30  30  30 
 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS 

0

1

2

3

4
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6

7

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2020

Observations 30

Mean       1.02e-17

Median  -0.013508

Maximum  0.174710

Minimum -0.119619

Std. Dev.   0.085544

Skewness   0.683488

Kurtosis   2.481069

Jarque-Bera  2.672391

Probability  0.262844


 

 

2. UJI  MULTIKOLINIERITAS 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 
       
       

X1  1.000000 -0.050316  0.099008 -0.098604 -0.028304  0.138166 

X2 -0.050316  1.000000 -0.486838  0.447811  0.021255 -0.681243 

X3  0.099008 -0.486838  1.000000 -0.752167 -0.269285  0.435358 

X4 -0.098604  0.447811 -0.752167  1.000000  0.430754 -0.383599 

X5 -0.028304  0.021255 -0.269285  0.430754  1.000000 -0.433415 

X6  0.138166 -0.681243  0.435358 -0.383599 -0.433415  1.000000 
 



3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser 
     
     

F-statistic 1.032714     Prob. F(6,23) 0.4298 

Obs*R-squared 6.366853     Prob. Chi-Square(6) 0.3834 

Scaled explained SS 4.149983     Prob. Chi-Square(6) 0.6564 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: ARESID  

Method: Least Squares  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C 0.007367 0.098031 0.075150 0.9407 

X1 -0.007917 0.004343 -1.822901 0.0813 

X2 0.460031 0.952987 0.482725 0.6339 

X3 0.026998 0.118912 0.227038 0.8224 

X4 -1.60E-13 8.54E-13 -0.187545 0.8529 

X5 0.003871 0.005196 0.744947 0.4638 

X6 4.55E-05 3.09E-05 1.471371 0.1547 
     
     

R-squared 0.212228     Mean dependent var 0.087390 

Adjusted R-squared 0.006723     S.D. dependent var 0.059430 

S.E. of regression 0.059230     Akaike info criterion -2.613818 

Sum squared resid 0.080688     Schwarz criterion -2.286872 

Log likelihood 46.20727     Hannan-Quinn criter. -2.509225 

F-statistic 1.032714     Durbin-Watson stat 2.749726 

Prob(F-statistic) 0.429780    
     
     



4. UJI AUTOKORELASI 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     

F-statistic 1.933400     Prob. F(2,21) 0.1695 

Obs*R-squared 4.665015     Prob. Chi-Square(2) 0.0971 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID  

Method: Least Squares  

Date: 06/29/22   Time: 18:12  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C 0.179206 0.213400 0.839769 0.4105 

X1 0.008813 0.009592 0.918802 0.3686 

X2 -1.156167 2.033961 -0.568431 0.5758 

X3 0.006602 0.231911 0.028466 0.9776 

X4 1.00E-12 1.84E-12 0.546393 0.5906 

X5 -0.011415 0.011786 -0.968523 0.3438 

X6 -5.82E-05 6.87E-05 -0.846444 0.4068 

RESID(-1) -0.464569 0.273699 -1.697373 0.1044 

RESID(-2) 0.110810 0.231534 0.478590 0.6372 
     
     

R-squared 0.155500     Mean dependent var -1.40E-16 

Adjusted R-squared -0.166214     S.D. dependent var 0.106922 

S.E. of regression 0.115467     Akaike info criterion -1.236345 

Sum squared resid 0.279983     Schwarz criterion -0.815986 

Log likelihood 27.54518     Hannan-Quinn criter. -1.101869 

F-statistic 0.483350     Durbin-Watson stat 1.913622 

Prob(F-statistic) 0.854276    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL MODEL REGRESI DATA PANEL 

1. MODEL COMMON EFFECT 
 

Dependent Variable: Y  

Method: Panel Least Squares  

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6  

Total panel (balanced) observations: 30 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C -0.720618 0.198712 -3.626448 0.0014 

X1 0.023435 0.008803 2.662178 0.0139 

X2 1.647213 1.931741 0.852709 0.4026 

X3 1.350631 0.241039 5.603363 0.0000 

X4 3.56E-12 1.73E-12 2.053843 0.0515 

X5 0.024840 0.010533 2.358428 0.0272 

X6 0.000130 6.27E-05 2.079561 0.0489 
     
     

R-squared 0.753169     Mean dependent var 0.227639 

Adjusted R-squared 0.688778     S.D. dependent var 0.215212 

S.E. of regression 0.120061     Akaike info criterion -1.200667 

Sum squared resid 0.331538     Schwarz criterion -0.873721 

Log likelihood 25.01001     Hannan-Quinn criter. -1.096075 

F-statistic 11.69685     Durbin-Watson stat 2.671732 

Prob(F-statistic) 0.000005    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MODEL FIXED EFFECT 

Dependent Variable: Y  

Method: Panel Least Squares  

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6  

Total panel (balanced) observations: 30 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C -0.844321 0.259215 -3.257228 0.0044 

X1 0.028755 0.009539 3.014631 0.0074 

X2 -0.703395 3.041726 -0.231249 0.8197 

X3 2.063542 0.461008 4.476154 0.0003 

X4 -4.49E-12 4.23E-12 -1.059448 0.3034 

X5 0.028925 0.014528 1.991052 0.0619 

X6 0.000366 0.000121 3.029260 0.0072 
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables) 
     
     

R-squared 0.834395     Mean dependent var 0.227639 

Adjusted R-squared 0.733191     S.D. dependent var 0.215212 

S.E. of regression 0.111165     Akaike info criterion -1.266431 

Sum squared resid 0.222437     Schwarz criterion -0.705952 

Log likelihood 30.99646     Hannan-Quinn criter. -1.087129 

F-statistic 8.244734     Durbin-Watson stat 2.498978 

Prob(F-statistic) 0.000055    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL UJI PEMILIHAN MODEL DATA PANEL 

 

1. UJI CHOW TEST 

Redundant Fixed Effects Tests  

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects 
     
     

Effects Test Statistic d.f. Prob. 
     
     

Cross-section F 1.765718 (5,18) 0.1709 

Cross-section Chi-square 11.972893 5 0.0352 
     
     
     

Cross-section fixed effects test equation: 

Dependent Variable: Y  

Method: Panel Least Squares  

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6  

Total panel (balanced) observations: 30 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.844321 0.259215 -3.257228 0.0044 

X1 0.028755 0.009539 3.014631 0.0074 

X2 -0.703395 3.041726 -0.231249 0.8197 

X3 2.063542 0.461008 4.476154 0.0003 

X4 -4.49E-12 4.23E-12 -1.059448 0.3034 

X5 0.028925 0.014528 1.991052 0.0619 

X6 0.000366 0.000121 3.029260 0.0072 
     
     

R-squared 0.834395     Mean dependent var 0.227639 

Adjusted R-squared 0.733191     S.D. dependent var 0.215212 

S.E. of regression 0.111165     Akaike info criterion -1.266431 

Sum squared resid 0.222437     Schwarz criterion -0.705952 

Log likelihood 30.99646     Hannan-Quinn criter. -1.087129 

F-statistic 8.244734     Durbin-Watson stat 2.498978 

Prob(F-statistic) 0.000055    
     
     

 

 

 

 

 

 



TABEL TABULASI DATA DIVIDEND PAYOUT RATIO 

No 
Nama 

Perusahaan Tahun  DIVIDEN    LEMBAR SAHAM   LABA BERSIH  
DIVIDEN PER 

SHARE 
EARNING PER 

SHARE DPR 

1 
DARYA VARIA 
LABORATORIA 

2016  Rp             39,057,386,000  
 Rp             
1,120,000,000   Rp            152,083,400,000  34.87266607 135.78875 0.256815576 

2017  Rp          111,592,530,000  
 Rp             
1,120,000,000   Rp            162,249,293,000  99.6361875 144.8654402 0.687784384 

2018  Rp          119,406,233,000  
 Rp             
1,120,000,000   Rp            200,651,968,000  106.612708 179.1535429 0.595091263 

2019  Rp          119,618,582,000  
 Rp             
1,120,000,000   Rp            221,783,249,000  106.8023054 198.020758 0.539349038 

2020  Rp          119,840,000,000  
 Rp             
1,120,000,000   Rp            162,072,984,000  107 144.7080214 0.739419964 

2 KALBE FARMA 

2016  Rp       1,031,252,686,420  
 Rp          
46,875,122,110   Rp        2,350,884,933,551  22 50.15208127 0.438665743 

2017  Rp          890,627,320,090  
 Rp          
46,875,122,110   Rp        2,453,251,410,604  19 52.33589376 0.363039563 

2018  Rp       1,171,878,052,750  
 Rp          
46,875,122,110   Rp        2,497,261,964,757  25 53.27478313 0.469265167 

2019  Rp       1,218,753,174,860  
 Rp          
46,875,122,110   Rp        2,537,601,823,645  26 54.13536455 0.480277545 

2020  Rp       1,218,753,174,860  
 Rp          
46,875,122,110   Rp        2,799,622,515,814  26 59.72512475 0.43532768 

3 MERCK 

2016  Rp             44,800,000,000  
 Rp          
22,400,000,000   Rp            153,842,847,000  2 6.867984241 0.291206259 

2017  Rp          123,200,000,000  
 Rp          
22,400,000,000   Rp            144,677,294,000  5.5 6.458807768 0.851550348 

2018  Rp       1,149,120,000,000  
 Rp          
22,400,000,000   Rp        1,163,324,165,000  51.3 51.93411451 0.98779002 

2019  Rp       1,149,120,000,000  
 Rp          
22,400,000,000   Rp              78,256,797,000  51.3 3.493607009 14.68396413 

2020  Rp             58,240,000,000  
 Rp          
22,400,000,000   Rp              71,902,263,000  2.6 3.209922455 0.809988414 



 

 

4 PHAPORS 

2016  Rp             31,503,963,000  
 Rp          
84,000,000,000   Rp              87,002,410,000  0.375047179 1.035742976 0.362104487 

2017  Rp             43,501,205,000  
 Rp          
84,000,000,000   Rp            125,266,061,000  0.517871488 1.491262631 0.347270479 

2018  Rp             87,656,243,000  
 Rp          
84,000,000,000   Rp            133,292,514,000  1.043526702 1.586815643 0.657623151 

2019  Rp             92,614,696,000  
 Rp          
84,000,000,000   Rp            102,310,124,000  1.102555905 1.217977667 0.905234911 

2020  Rp             71,425,193,000  
 Rp          
84,000,000,000   Rp              48,665,149,000  0.850299917 0.579347012 1.467686722 

5 

INDUSTRI 
JAMU DAN 
FARMASI 

SIDOMUNCUL 

2016  Rp          368,503,000,000  
 Rp          
15,000,000,000   Rp            480,525,000,000  24.56686667 32.035 0.766875813 

2017  Rp          386,967,000,000  
 Rp          
15,000,000,000   Rp            533,799,000,000  25.7978 35.5866 0.72493017 

2018  Rp          654,882,000,000  
 Rp          
15,000,000,000   Rp            663,849,000,000  43.6588 44.2566 0.98649241 

2019  Rp          640,028,000,000  
 Rp          
15,000,000,000   Rp            807,689,000,000  42.66853333 53.84593333 0.792418864 

2020  Rp          773,988,000,000  
 Rp          
15,000,000,000   Rp            934,016,000,000  51.5992 62.26773333 0.828666747 

6 
TEMPO SCAN 

PASIFIC 

2016  Rp          225,000,000,000  
 Rp             
4,500,000,000   Rp            545,493,536,262  50 121.2207858 0.412470515 

2017  Rp          225,000,000,000  
 Rp             
4,500,000,000   Rp            557,339,581,996  50 123.8532404 0.403703608 

2018  Rp          180,000,000,000  
 Rp             
4,500,000,000   Rp            540,378,145,887  40 120.0840324 0.333100073 

2019  Rp          180,000,000,000  
 Rp             
4,500,000,000   Rp            595,154,912,874  40 132.2566473 0.302442265 

2020  Rp          225,000,000,000  
 Rp             
4,500,000,000   Rp            834,369,751,682  50 185.4155004 0.269664618 



 

TABEL TABULASI DATA DIVIDEND YIELD 

No Nama Perusahaan Tahun DIVIDEND PER SHARE PRICE SHARE DIVIDEND YIELD 

1 
DARYA VARIA 
LABORATORIA 

2016 34.87266607 1755 0.019870465 

2017 99.6361875 1960 0.05083479 

2018 106.612708 1940 0.054955004 

2019 106.8023054 2250 0.047467691 

2020 107 2420 0.044214876 

2 KALBE FARMA 

2016 22 1515 0.014521452 

2017 19 1690 0.011242604 

2018 25 1520 0.016447368 

2019 26 1620 0.016049383 

2020 26 1480 0.017567568 

3 MERCK 

2016 2 9200 0.000217391 

2017 5.5 8500 0.000647059 

2018 51.3 4300 0.011930233 

2019 51.3 2850 0.018 

2020 2.6 3280 0.000792683 

4 PHAPORS 

2016 0.375047179 2300 0.000163064 

2017 0.517871488 1750 0.000295927 

2018 1.043526702 2810 0.000371362 

2019 1.102555905 1075 0.001025633 

2020 0.850299917 1695 0.000501652 

5 
INDUSTRI JAMU DAN 

FARMASI SIDOMUNCUL 

2016 24.56686667 520 0.047243974 

2017 25.7978 545 0.047335413 

2018 43.6588 840 0.051974762 

2019 42.66853333 1275 0.033465516 

2020 51.5992 805 0.064098385 

6 TEMPO SCAN PASIFIC 

2016 50 1970 0.025380711 

2017 50 1800 0.027777778 

2018 40 1390 0.028776978 



2019 40 1395 0.028673835 

2020 50 1400 0.035714286 

TABEL TABULASI DATA LEVERAGE 

No 
Nama 

Perusahaan Tahun Total Utang Total Aset LEVERAGE 

1 
DARYA VARIA 
LABORATORIA 

2016  Rp                451,785,946,000   Rp                 1,531,365,558,000  0.295021619 

2017  Rp                524,586,078,000   Rp                 1,640,886,147,000  0.319696817 

2018  Rp                482,559,876,000   Rp                 1,682,821,739,000  0.286756384 

2019  Rp                523,881,726,000   Rp                 1,829,960,714,000  0.286280313 

2020  Rp                660,424,729,000   Rp                 1,986,711,872,000  0.332420991 

2 KALBE FARMA 

2016  Rp            2,762,162,069,572   Rp               15,226,009,210,657  0.181410771 

2017  Rp            2,722,207,633,646   Rp               16,616,239,416,335  0.163828142 

2018  Rp            2,851,611,349,015   Rp               18,146,206,145,369  0.157146421 

2019  Rp            3,559,144,386,553   Rp               20,264,726,862,584  0.175632487 

2020  Rp            4,288,218,173,294   Rp               22,564,300,317,374  0.190044367 

3 MERCK 

2016  Rp                161,262,425,000   Rp                     743,934,894,000  0.21676954 

2017  Rp                231,569,103,000   Rp                     847,006,544,000  0.273397065 

2018  Rp                744,833,288,000   Rp                 1,263,113,689,000  0.589680323 

2019  Rp                307,049,328,000   Rp                     901,060,986,000  0.340764202 

2020  Rp                317,218,021,000   Rp                     929,901,046,000  0.341130943 

4 PHAPORS 

2016  Rp                261,208,271,000   Rp                     883,288,615,000  0.295722447 

2017  Rp                474,545,233,000   Rp                 1,175,935,585,000  0.403546962 

2018  Rp            1,078,865,209,000   Rp                 1,868,663,546,000  0.577345885 

2019  Rp            1,275,109,831,000   Rp                 2,096,719,180,000  0.60814526 

2020  Rp            1,175,080,321,000   Rp                 1,915,989,375,000  0.613302107 

5 
INDUSTRI JAMU 
DAN FARMASI 
SIDOMUNCUL 

2016  Rp                229,729,000,000   Rp                 2,987,614,000,000  0.076893802 

2017  Rp                262,333,000,000   Rp                 3,158,198,000,000  0.08306414 

2018  Rp                435,014,000,000   Rp                 3,337,628,000,000  0.130336275 

2019  Rp                464,850,000,000   Rp                 3,529,557,000,000  0.13170208 



2020  Rp                627,776,000,000   Rp                 3,849,516,000,000  0.163079203 

6 
TEMPO SCAN 

PASIFIC 

2016  Rp            1,950,534,206,746   Rp                 6,585,807,349,438  0.296172375 

2017  Rp            2,352,891,899,876   Rp                 7,434,900,309,021  0.31646583 

2018  Rp            2,437,126,989,832   Rp                 7,869,975,060,326  0.309674042 

2019  Rp            2,581,733,610,850   Rp                 8,372,769,580,743  0.308348819 

2020  Rp            2,727,421,825,611   Rp                 9,104,657,533,366  0.299563363 

 

TABEL TABULASI DATA EVOL 

No 
Nama 

Perusahaan Tahun EBIT/Laba Operasional  TOTAL ASET  EBIT/TOTAL ASET STD EVOL 

1 
DARYA VARIA 
LABORATORIA 

2016  Rp            214,417,056,000   Rp           1,531,365,558,000  0.140016899 
          
39,319,217,576.44  

           
5,505,354,899.05  

2017  Rp            226,147,921,000   Rp           1,640,886,147,000  0.137820605   
           
5,418,998,342.16  

2018  Rp            272,843,904,000   Rp           1,682,821,739,000  0.162134763   
           
6,375,012,027.21  

2019  Rp            301,250,035,000   Rp           1,829,960,714,000  0.16462104   
           
6,472,770,470.13  

2020  Rp            214,069,167,000   Rp           1,986,711,872,000  0.107750485   
           
4,236,664,748.58  

2 KALBE FARMA 

2016  Rp         3,091,188,460,230   Rp         15,226,009,210,657  0.203020267 
        
199,538,024,629.17  

        
40,510,263,101.58  

2017  Rp         3,241,186,725,992   Rp         16,616,239,416,335  0.195061388   
        
38,922,164,068.18  

2018  Rp         3,306,399,669,021   Rp         18,146,206,145,369  0.182208867   
        
36,357,597,467.25  

2019  Rp         3,402,616,824,533   Rp         20,264,726,862,584  0.167908349   
        
33,504,100,220.12  

2020  Rp         3,627,632,574,744   Rp         22,564,300,317,374  0.160768671   
        
32,079,463,039.57  

3 MERCK 2016  Rp            214,916,161,000   Rp               743,934,894,000  0.288891088                   



69,562,647,656.13  20,096,028,972.20  

2017  Rp            205,784,642,000   Rp               847,006,544,000  0.242955197   
        
16,900,606,785.03  

2018  Rp               50,208,396,000   Rp           1,263,113,689,000  0.039749705   
           
2,765,094,694.76  

2019  Rp            125,899,182,000   Rp               901,060,986,000  0.139723264   
           
9,719,520,180.91  

2020  Rp            105,999,860,000   Rp               929,901,046,000  0.113990473   
           
7,929,479,103.71  

4 PHAPORS 

2016  Rp            121,735,514,000   Rp               883,288,615,000  0.137820767 
          
45,674,221,918.36  

           
6,294,856,276.15  

2017  Rp            171,348,190,000   Rp           1,175,935,585,000  0.145712225   
           
6,655,292,479.62  

2018  Rp            177,569,720,000   Rp           1,868,663,546,000  0.095024982   
           
4,340,192,119.99  

2019  Rp            129,656,515,000   Rp           2,096,719,180,000  0.061837807   
           
2,824,393,698.38  

2020  Rp               64,083,379,000   Rp           1,915,989,375,000  0.033446625   
           
1,527,648,593.42  

5 

INDUSTRI 
JAMU DAN 
FARMASI 

SIDOMUNCUL 

2016  Rp            629,082,000,000   Rp           2,987,614,000,000  0.210563346 
        
245,710,144,808.27  

        
51,737,550,204.37  

2017  Rp            681,889,000,000   Rp           3,158,198,000,000  0.215910782   
        
53,051,469,519.38  

2018  Rp            867,837,000,000   Rp           3,337,628,000,000  0.260016095   
        
63,888,592,419.52  

2019  Rp         1,073,835,000,000   Rp           3,529,557,000,000  0.30424073   
        
74,755,033,946.24  

2020  Rp         1,199,548,000,000   Rp           3,849,516,000,000  0.311610083   
        
76,565,758,600.42  

6 
TEMPO SCAN 

PASIFIC 
2016  Rp            718,958,200,369   Rp           6,585,807,349,438  0.109167815 

        
145,206,302,605.69  

        
15,851,854,824.23  

2017  Rp            744,090,262,873   Rp           7,434,900,309,021  0.100080732   
        
14,532,353,008.90  



2018  Rp            727,700,178,905   Rp           7,869,975,060,326  0.092465373   
        
13,426,554,922.26  

2019  Rp            796,220,911,472   Rp           8,372,769,580,743  0.09509648   
        
13,808,608,190.78  

2020  Rp         1,064,448,534,874   Rp           9,104,657,533,366  0.116912529   
        
16,976,436,016.04  

 

TABEL TABULASI DATA VOLUME PERDAGANGAN 

No Nama Perusahaan Tahun VOLUME PERDAGANGAN Ln(volume perdagangan) 

1 
DARYA VARIA 
LABORATORIA 

2016 351000 12.7685415 

2017 412700 12.93047622 

2018 289200 12.57487377 

2019 1250 7.13089883 

2020 1617 7.38832786 

2 KALBE FARMA 

2016 28482092 17.1647861 

2017 22392277 16.92422668 

2018 25949394 17.07165881 

2019 22159494 16.91377659 

2020 52595353 17.77813833 

3 MERCK 

2016 184600 12.1259466 

2017 122800 11.71831229 

2018 41840100 17.54936577 

2019 1380300 14.13781142 

2020 17942200 16.70266604 

4 PHAPORS 

2016 58700 10.98019501 

2017 30700 10.33201793 

2018 298800 12.60752973 

2019 73940 11.21100923 

2020 1239098 14.02989425 



5 
INDUSTRI JAMU DAN 

FARMASI SIDOMUNCUL 

2016 2246500 14.62488401 

2017 5705256 15.55689841 

2018 1918629 14.46712143 

2019 8072924 15.9040263 

2020 25657300 17.06033869 

6 TEMPO SCAN PASIFIC 

2016 27001200 17.11139187 

2017 12206500 16.31747915 

2018 20600300 16.8408162 

2019 18126400 16.71288 

2020 60084500 17.91126246 

 

TABEL TABULASI DATA PRICE EARNING RATIO 

No Nama Perusahaan Tahun Harga Saham 
Laba Per 
Saham PER 

1 
DARYA VARIA 
LABORATORIA 

2016 1755 135.78875 12.92448749 

2017 1960 144.8654402 13.52979701 

2018 1940 179.1535429 10.82870017 

2019 2250 198.020758 11.36244514 

2020 2420 144.7080214 16.72333003 

2 KALBE FARMA 

2016 1515 50.15208127 30.20811822 

2017 1690 52.33589376 32.29141376 

2018 1520 53.27478313 28.53132215 

2019 1620 54.13536455 29.92498552 

2020 1480 59.72512475 24.78019102 

3 MERCK 

2016 9200 6.867984241 1339.548793 

2017 8500 6.458807768 1316.032355 

2018 4300 51.93411451 82.79721414 

2019 2850 3.493607009 815.7757849 

2020 3280 3.209922455 1021.831538 



4 PHAPORS 

2016 2300 1.035742976 2220.628141 

2017 1750 1.491262631 1173.502215 

2018 2810 1.586815643 1770.842134 

2019 1075 1.217977667 882.6106007 

2020 1695 0.579347012 2925.707676 

5 
INDUSTRI JAMU DAN 

FARMASI 
SIDOMUNCUL 

2016 520 32.035 16.23224598 

2017 545 35.5866 15.31475331 

2018 840 44.2566 18.9802199 

2019 1275 53.84593333 23.6786684 

2020 805 62.26773333 12.92804406 

6 TEMPO SCAN PASIFIC 

2016 1970 121.2207858 16.2513383 

2017 1800 123.8532404 14.53332988 

2018 1390 120.0840324 11.57522755 

2019 1395 132.2566473 10.547674 

2020 1400 185.4155004 7.550609292 

 

TABEL TABULASI DATA VOLATILITAS HARGA SAHAM 

No 
Nama 

Perusahaan Tahun 
HARGA PASAR TERTINGGI 
( Hit) 

HARGA PASAR TERENDAH 
(Lit) Hit-Lit (Hit+Lit)/2 PV= Hit-Lit/(Hit+Lit)/2 

1 
DARYA VARIA 
LABORATORIA 

2016 1790 1540 250 1665 0.15015015 

2017 2040 1890 150 1965 0.076335878 

2018 1995 1880 115 1937.5 0.059354839 

2019 2300 2100 200 2200 0.090909091 

2020 2440 2410 30 2425 0.012371134 

2 KALBE FARMA 

2016 1755 1385 370 1570 0.23566879 

2017 1730 1590 140 1660 0.084337349 

2018 1645 1240 405 1442.5 0.280762565 

2019 1640 1525 115 1582.5 0.072669826 

2020 1545 1465 80 1505 0.053156146 



3 MERCK 

2016 9300 8900 400 9100 0.043956044 

2017 8875 8350 525 8612.5 0.06095791 

2018 8300 3800 4500 6050 0.743801653 

2019 3250 2670 580 2960 0.195945946 

2020 3370 2910 460 3140 0.146496815 

4 PHAPORS 

2016 3510 2300 1210 2905 0.416523236 

2017 1895 1700 195 1797.5 0.108484006 

2018 2810 1200 1610 2005 0.802992519 

2019 1380 900 480 1140 0.421052632 

2020 2590 1350 1240 1970 0.629441624 

5 

INDUSTRI 
JAMU DAN 
FARMASI 

SIDOMUNCUL 

2016 540 515 25 527.5 0.047393365 

2017 560 436 124 498 0.248995984 

2018 880 780 100 830 0.120481928 

2019 678 550 128 614 0.208469055 

2020 860 720 140 790 0.17721519 

6 
TEMPO SCAN 

PASIFIC 

2016 2250 1880 370 2065 0.179176755 

2017 1935 1660 275 1797.5 0.152990264 

2018 1500 1345 155 1422.5 0.108963093 

2019 1530 1305 225 1417.5 0.158730159 

2020 1730 1240 490 1485 0.32996633 

 

 

 

 

 

 



 

TABEL TABULASI OLAH DATA 

Perusahaan Tahun X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

DVLA 2016 0.257 0.0199 0.295 
          

5,505,354,899.045  
12.769 12.924 0.150 

DVLA 2017 0.688 0.0508 0.320 
          

5,418,998,342.156  
12.930 13.530 0.076 

DVLA 2018 0.595 0.0550 0.287 
          

6,375,012,027.214  
12.575 10.829 0.059 

DVLA 2019 0.539 0.0475 0.286 
          

6,472,770,470.129  
7.131 11.362 0.091 

DVLA 2020 0.739 0.0442 0.332 
          

4,236,664,748.577  
7.388 16.723 0.012 

KLBF 2016 0.439 0.0145 0.181 
        

40,510,263,101.579  
17.165 30.208 0.236 

KLBF 2017 0.363 0.0112 0.164 
        

38,922,164,068.179  
16.924 32.291 0.084 

KLBF 2018 0.469 0.0164 0.157 
        

36,357,597,467.246  
17.072 28.531 0.281 

KLBF 2019 0.480 0.0160 0.176 
        

33,504,100,220.116  
16.914 29.925 0.073 

KLBF 2020 0.435 0.0176 0.190 
        

32,079,463,039.565  
17.778 24.780 0.053 

MERC 2016 0.291 0.0002 0.217 
        

20,096,028,972.196  
12.126 1339.549 0.044 

MERC 2017 0.852 0.0006 0.273 
        

16,900,606,785.028  
11.718 1316.032 0.061 

MERC 2018 0.988 0.0119 0.590 
          

2,765,094,694.756  
17.549 82.797 0.744 

MERC 2019 14.684 0.0180 0.341 
          

9,719,520,180.914  
14.138 815.776 0.607 

MERC 2020 0.810 0.0008 0.341 
          

7,929,479,103.715  
16.703 621.832 0.146 

PHAPORS 2016 0.362 0.0002 0.296 
          

6,294,856,276.147  
10.980 2220.628 0.417 

PHAPORS 2017 0.347 0.0003 0.404 
          

6,655,292,479.622  
10.332 1173.502 0.108 



PHAPORS 2018 0.658 0.0004 0.577 
          

4,340,192,119.990  
12.608 1770.842 0.803 

PHAPORS 2019 0.905 0.0010 0.608 
          

2,824,393,698.383  
11.211 882.611 0.421 

PHAPORS 2020 1.468 0.0005 0.613 
          

1,527,648,593.419  
14.030 926.560 0.629 

SIDO 2016 0.767 0.0472 0.077 
        

51,737,550,204.369  
14.625 16.232 0.047 

SIDO 2017 0.725 0.0473 0.083 
        

53,051,469,519.380  
15.557 15.315 0.249 

SIDO 2018 0.986 0.0520 0.130 
        

63,888,592,419.519  
14.467 18.980 0.120 

SIDO 2019 0.792 0.0335 0.132 
        

74,755,033,946.239  
15.904 23.679 0.208 

SIDO 2020 0.829 0.0641 0.163 
        

76,565,758,600.424  
17.060 12.928 0.177 

TSPC 2016 0.412 0.0254 0.296 
        

15,851,854,824.228  
17.111 16.251 0.179 

TSPC 2017 0.404 0.0278 0.316 
        

14,532,353,008.902  
16.317 14.533 0.153 

TSPC 2018 0.333 0.0288 0.310 
        

13,426,554,922.262  
16.841 11.575 0.109 

TSPC 2019 0.302 0.0287 0.308 
        

13,808,608,190.783  
16.713 10.548 0.159 

TSPC 2020 0.270 0.0357 0.300 
        

16,976,436,016.035  
17.911 7.551 0.330 
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