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ABSTRAK 
 
 

Rasio keuangan merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan untuk 
menghitung dan menganalisis data keuangan suatu perusahaan guna mengukur kinerja perusahaan. 
Semakin baik kinerja perusahaan yang di ukur dari rasio keuangannya maka semakin tinggi harga 
sahamnya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio 
Leverage, dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham secara simultan dan parsial pada 
perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-2008. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif dan verifikatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 
parametrik berdasarkan data yang diperoleh, yaitu analisis regresi, analisis korelasi, koefisien 
determinasi, dan pengujian hipotesis.  

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa besarnya korelasi berganda antara Rasio 
Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas dengan Harga Saham sebesar 0,622, ini 
menunjukkan keeratan hubungan antara Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas 
terhadap Harga Saham adalah kuat dengan arah hubungan positif yang artinya apabila Rasio 
Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas mengalami peningkatan maka Harga Saham 
juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Selain itu koefisien determinasi antara 
Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas dengan Harga Saham adalah sebesar 
0,336, ini menunjukkan besarnya kontribusi antara Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio 
Profitabilitas dengan Harga Saham sebesar 33,6%, sedangkan sisanya sebesar 66,4% dipengaruhi 
oleh faktor lain. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ho ditolak yang artinya 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, 
dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham perusahaan. 

Pada analisis korelasi linier antara Rasio Likuiditas terhadap Harga Saham diperoleh 
koefisien korelasi 0,220. Ini menunjukkan keeratan hubungan antara Rasio Likuiditas dengan 
Harga Saham adalah rendah dan mempunyai arah hubungan positif yang artinya apabila Rasio 
Likuiditas mengalami peningkatan maka Harga Saham juga akan mengalami peningkatan, begitu 
juga sebaliknya. Untuk koefisien determinasi antara Rasio Likuiditas dengan Harga saham 
diperoleh hasil sebesar 4,84% atinya bahwa besarnya kontribusi Rasio Likuiditas terhadap Harga 
Saham sebesar 4,84%, sedangkan sisanya sebesar 95,16% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ho diterima, yang artinya bahwa tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Likuiditas terhadap Harga Saham perusahaan. 
Pada analisis korelasi linier antara Rasio Leverage terhadap Harga Saham diperoleh koefisien 
korelasi -0,255. Ini menunjukkan keeratan hubungan antara Rasio Leverage dengan Harga Saham 
adalah rendah dan mempunyai arah hubungan negatif yang artinya apabila Rasio Leverage 
mengalami peningkatan maka Harga Saham akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. 
Untuk koefisien determinasi antara Rasio Leverage dengan Harga saham diperoleh hasil sebesar 
6,5025% artinya bahwa besarnya kontribusi Rasio Leverage terhadap Harga Saham sebesar 
6,5025%, sedangkan sisanya sebesar 93,4975% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ho diterima yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara Rasio Leverage terhadap Harga Saham perusahaan. Pada analisis korelasi linier 
antara Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham diperoleh koefisien korelasi 0,612. Ini 
menunjukkan keeratan hubungan antara Rasio Profitabilitas dengan Harga Saham adalah kuat dan 
mempunyai arah hubungan positif yang artinya apabila Rasio Profitabilitas mengalami 
peningkatan maka Harga Saham juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Untuk 
koefisien determinasi antara Rasio Profitabilitas dengan Harga saham diperoleh hasil sebesar 
37,4544% atinya bahwa besarnya kontribusi Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham sebesar 
37,4544%, sedangkan sisanya sebesar 62,5456% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ho ditolak yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham perusahaan.  

 
 
 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  
1.1 Latar belakang 

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan resesi global yang terjadi 

pada tahun 2008 hingga saat ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap 

perekonomian Indonesia. Penurunan faktor-faktor makro seperti inflasi, nilai tukar 

rupiah, dan tingkat suku bunga menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia ikut 

mengalami penurunan. Tetapi, beberapa sektor industri mengalami penguatan 

khususnya industri pertambangan yang harga sahamnya menguat 6,37%. Mungkin 

penguatan sektor industri pertambangan tersebut disebabkan karena adanya 

peningkatan terhadap harga komoditi-komoditi logam seperti timah yang pada 

awal tahun 2008 sebesar 16.005 dollar AS per ton menjadi 17.175 dollar AS per 

ton pada September 2008 (Kompas, November 2008).  

Turunnya perekonomian Amerika dan negara-negara Eropa lainnya telah 

mengakibatkan turunnya daya beli terhadap komoditi-komoditi ekspor Indonesia 

khususnya komoditi logam. Melambungnya harga minyak mentah dunia yang 

mencapai 147,27 dollar AS per barrel pada pertengahan Juli 2008 yang 

merupakan titik tertinggi. Kini harga minyak mentah dunia turun terus menerus 

dan mencapai titik terendah yaitu 43,64 dollar AS per barrel pada perdagangan di 

Singapura (Kompas, Desember 2008). Resesi global yang terjadi menyebabkan 

turunnya daya beli negara-negara industri yang mengakibatkan fluktuasi harga 

komoditi-komoditi energi dan logam yag menyebabkan adanya ketidakpastian 

dalam pendapatan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditi-komoditi energi 

dan logam sangat merasakan dampak tersebut. Penurunan daya beli negara-negara 

industri dunia seperti Amerika dan Eropa serta fluktuasi harga komoditi-komoditi 

energi dan logam, memberikan dampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan 

khususnya pada sektor pertambangan yang ada di Indonesia. Akibatnya banyak 

perusahaan-perusahaan khususnya yang bergerak di sektor pertambangan 



 

mengalami kesulitan keuangan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan 

hutang yang cukup besar baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka 

panjang, untuk membiayai operasional perusahaan yang terus menerus mengalami 

peningkatan. Tentu saja ini akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. 

Banyak perusahaan-perusahaan yang menunda atau menambah jangka waktu 

pembayaran hutangnya. Menurunnya tingkat likuiditas yang terjadi pada 

perusahaan-perusahaan menyebabkan terhambatnya tingkat investasi yang 

berakibat pada menurunnya jumlah pendapatan dari kegiatan investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Resesi global juga menyebabkan 

adanya ketidakpastian dalam pendapatan yang berdampak negatif terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Walaupun harga komoditi 

energi dan logam mengalami peningkatan, tetapi resesi global menyebabkan 

penurunan daya beli. Sehingga tingkat profitabilitas perusahaan mengalami 

penurunan dan akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk 

membayar hutang-hutangnya (www.idx.co.id). Hal ini tentu saja akan 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan apabila peningkatan hutang tersebut 

tidak diikuti oleh peningkatan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak 

terhadap nilai perusahaan tersebut melalui harga sahamnya.   

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, seorang manajer 

keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengambilan keputusan 

untuk mencapai tujuan bersama yaitu memaksimalkan kemakmuran para 

pemegang saham melalui nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan 

menggambarkan bahwa semakin tinggi pula kesejahteraan para pemiliknya. 

Memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai pasar melalui 

harga sahamnya yang merupakan pengaruh dari seluruh keputusan keuangan yang 

diambil oleh perusahaan (Keown et al, 2005). Untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan tersebut, manajer perlu membuat tiga keputusan keuangan yaitu 

keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan (kebijakan) dividen 

yang optimal sehingga tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

dapat tercapai. Maksimalisasi nilai perusahaan dapat terlihat dari harga saham 

yang terus mengalami peningkatan karena kinerja perusahaan yang semakin 

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


 

meningkat juga. Harga saham itu sendiri terbentuk di pasar modal dan  ditentukan 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah  laba per lembar saham atau earning per 

share, rasio laba terhadap harga per lembar saham atau price earning ratio, 

tingkat bunga bebas  resiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah 

dan tingkat kepastian operasi perusahaan (Agus Sartono, 2001). 

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan membutuhkan dana. Sumber 

dana yang dapat digunakan oleh perusahaan terdiri atas sumber dana internal dan 

sumber dana eksternal. Sumber dana internal berasal dari penerbitan saham yang 

dilakukan oleh perusahaan sedangkan sumber dana eksternal berasal dari 

pinjaman perusahaan kepada pihak lain. Agar maksimalisasi nilai perusahaan 

dapat tercapai, perusahaan harus membuat suatu keputusan pendanaan yang 

optimal. Perusahaan dapat  menggunakan sumber dana internal seluruhnya atau 

sumber dana eksternal seluruhnya atau kombinasi antara sumber dana internal dan 

eksternal, apakah sumber dana internal lebih besar proporsinya dari sumber dana 

eksternal atau sumber dana eksternal lebih besar proporsinya dari sumber dana 

internal. Keputusan pendanaan yang dibuat oleh perusahaan harus mampu 

menghasilkan tingkat keuntungan yang besar sehingga pasar merespon hal 

tersebut secara positif dan membuat harga saham perusahaan mengalami 

peningkatan. Perusahaan harus menggunakan modal sendiri yang proporsinya 

lebih besar daripada penggunaan hutang karena perusahaan akan diuntungkan 

karena pembayaran bunga yang lebih kecil sehingga risiko perusahaan juga akan 

semakin kecil (Brigham, 2007). 

Seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan 

tambahan dana untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur modal, 

meluncurkan produk baru atau untuk keperluan lainnya. Perusahaan dapat 

memperoleh tambahan dana yang dibutuhkan perusahaannya dalam 

memanfaatkan secara optimal modal dari dalam perusahaan (sumber internal) 

maupun menarik modal dari luar perusahaan (sumber eksternal). Sumber dana 

dari dalam perusahaan adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan 

sendiri dalam perusahaan. Sumber internal ini terdiri dari laba yang ditahan 

(retained earning), pengeluaran bukan kas seperti depresiasi (depreciation), dan 



 

penjualan asset perusahaan (sales of assets). Sedangkan sumber dana dari luar 

perusahaan atau sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan 

pemilik atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Sumber eksternal ini terdiri 

dari penerbitan obligasi (new debt) dan penerbitan saham baru (new equity). 

Untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, biasanya digunakan analisis 

rasio-rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

aktifitas,  rasio profitabilitas, dan rasio penilaian. Dengan mengetahui bagaimana 

analisis rasio-rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan, 

dapat membantu perusahaan dalam menentukan bagaimana seharusnya 

pemenuhan kebutuhan dana harus dilakukan sehingga tujuan perusahaan untuk 

memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham (pemilik) dapat tercapai 

melalui peningkatan harga saham. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

rasio-rasio keuangan untuk mengukur pengaruhnya terhadap harga saham dengan 

judul: 

“ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, RASIO LEVERAGE, DAN RASIO 

PROFITABILITAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP HARGA 

SAHAM PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SEKTOR 

PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BEI”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam setiap perkembangan perusahaan, penilaian kinerja yang akan 

memaksimumkan nilai perusahaan dapat dilihat melalui peningkatan harga saham. 

Melalui analisis rasio-rasio keuangan, maka penilaian kinerja perusahaan dapat 

diidentifikasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas 

perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2003 – 2008. 



 

2. Bagaimana kondisi harga saham perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003 – 

2008. 

3. Bagaimana pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio 

profitabilitas terhadap harga saham perusahaan baik secara parsial maupun 

secara simultan pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan yang 

listing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003 – 2008. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

tentang bagaimana Pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio 

profitabilitas terhadap harga saham perusahaan. Yang nantinya akan penulis 

gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu prasyarat 

yang harus dipenuhi oleh penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung.  

Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang diidentifikasi diatas, yaitu: 

1. Untuk menganalisis kondisi rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio 

profitabilitas perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003 – 2008. 

2. Untuk menganalisis kondisi harga saham perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003 – 

2008. 

3. Untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio 

profitabilitas terhadap harga saham perusahaan baik secara parsial maupun 

secara simultan pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan yang 

listing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003 – 2008. 

 

 

 



 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh rasio likuiditas yang diukur dengan quick 

(acid test) ratio, rasio leverage yang diukur dengan debt to equity ratio, dan rasio 

profitabilitas yang diukur dengan return on assets merupakan tiga dari lima jenis 

rasio-rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktifitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio penilaian). Rasio likuiditas menggambarkan tentang 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya 

dengan aktiva yang ada dan memberikan suatu gambaran apakah perusahaan 

tersebut dapat memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh 

tempo. Rasio leverage menggambarkan tentang jumlah pinjaman (hutang) 

perusahaan yang dibiayai oleh assets (aktiva) dan equity (modal). Rasio 

profitabilitas menggambarkan tentang tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan dari penggunaan assets (aktiva) dan equity (modal). Rasio aktifitas 

merupakan rasio yang mengukur seberapa besar efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber dananya. Sedangkan rasio penilaian merupakan rasio yang 

menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. 

Untuk rasio aktifitas dan rasio penilaian tidak dijadikan variabel penelitian oleh 

penulis karena rasio-rasio tersebut tidak dipengaruhi secara langsung oleh 

peningkatan jumlah hutang perusahaan. Oleh karena itu, penulis hanya meneliti 

mengenai pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage,  dan rasio profitabilitas. Quick 

(acid test) ratio merupakan salah satu alat ukur dari rasio likuiditas. Quick (acid 

test) ratio merupakan indikator yang lebih akurat untuk menggambarkan 

likuiditas perusahaan karena persediaan (inventory) merupakan assets yang paling 

lama untuk berubah menjadi kas. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendek 

perusahaan tepat pada waktunya. Debt to equity ratio merupakan salah satu alat 

ukur dari rasio leverage. Menurut Houston dan Brigham (2004:24), bahwa harga 

saham perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut, diantaranya adalah: 1) 

proyeksi laba per lembar saham, 2) waktu diperolehnya laba, 3) tingkat risiko dari 

proyeksi laba, 4) proporsi hutang perusahaan terhadap equitas (DER), 5) 

kebijakan pembagian dividen (DPR). 



 

Berdasarkan teori di atas, maka penulis menggunakan debt to equity ratio  

sebagai alat ukur  dari rasio leverage dimana debt to equity ratio menunjukkan 

bagian dari setiap rupiah (satuan mata uang) modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang yang dimiliki. Return on assets merupakan 

salah satu alat ukur dari rasio profitabilitas. Return on assets menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari assets yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki, maka beban bunga yang 

harus ditanggung perusahaan juga akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan 

keuntungan yang diperoleh semakin kecil karena adanya kewajiban perusahaan 

untuk membayar bunga pinjaman atas hutang-hutang perusahaan. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik 

untuk melihat apakah peningkatan hutang tersebut diikuti oleh peningkatan 

kinerja perusahaan atau sebaliknya, dan dapat meningkatkan harga sahamnya atau 

bahkan menurunkan harga sahamnya. Dengan demikian penelitian terhadap harga 

saham sebagai variabel Y hanya meliputi rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio 

profitabilitas sebagai variabel X. Dimana dalam penelitian ini menggunakan quick 

(acid test) ratio yang merupakan penilaian dari rasio likuiditas, debt to equity 

ratio (DER) yang merupakan penilaian dari rasio leverage, dan return on assetst 

(ROA) yang merupakan penilaian dari rasio profitabilitas sebagai variabel X 

terhadap harga saham  sebagai variabel Y. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan analisis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Perusahaan 

khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di Sektor Pertambangan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam memaksimumkan nilai 

perusahaan melalui harga saham perusahaan yang dapat dijadikan bahan 

masukan dan pertimbangan yang berarti dalam membuat keputusan 

keuangan khususnya keputusan pendanaan di masa yang akan datang. 

 



 

2. Penulis 

 Penelitian ini bagi penulis merupakan sarana belajar untuk mengetahui 

sejauhmana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek juga 

menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai nilai perusahaan 

yang tercermin dari harga sahamnya.  

3. Bagi pihak lain 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

menjadi referensi tambahan khususnya mengenai kegunaan analisis rasio-

rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dalam memaksimumkan 

nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang 

saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam 

wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari 

keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Menurut 

Sutrisno (2003:5) tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana mengelola 

perusahaan, baik untuk mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana guna 

mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang saham. 

Ketiga keputusan keuangan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan 

sehari-hari untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada makin tingginya harga 

saham, sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan sendirinya makin 

bertambah. 

Melalui laporan keuangan perusahaan, dapat dilihat bagaimana kondisi 

keuangan setiap perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup 

jelas kepada para investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengertian 

laporan keuangan enurut Watson dan Head (2004:2) : 

“Financial statements can provide useful historical information on 

profitability, solvency, efficiency and risk of individual companies.” 

 



 

Sedangkan menurut Harahap (2004:105): 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu.” 

Laporan keuangan menggambarkan kinerja yang sudah dicapai oleh 

perusahaan atas keputusan-keputusan keuangan yang diambil oleh manajer 

keuangan untuk menjalankan operasinya. Untuk mengukur kinerja perusahaan 

dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan. Rasio keuangan menurut 

Gitman (2006:54) :  

“Ratio analysis of a firm’s financial statement is of interest to 

shareholders, creditors, and the firm own management. Both current 

and prospective shareholders are interested in the firm’s current and 

future level of risk and return.” 

Jadi para pemegang saham berkepentingan terhadap laporan keuangan 

suatu perusahaan dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya, 

apakah perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik dan akan diperoleh 

keuntungan atau rate of return yang cukup baik. Karena dari laporan keuangan 

dapat dilakukan analisa rasio keuangan untuk mengetahui risk and return yang 

akan diterima pemegang saham baik di masa sekarang maupun yang akan datang. 

Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

adalah rasio likuiditas. Menurut Gitman (2006:58) rasio likuiditas adalah: 

 ”A firm’s ability to satisfy its short-term obligations as they come due.” 

 Adapun rasio likuiditas yang sering digunakan adalah quick (acid test) 

ratio. Quick (acid test) ratio menunjukkan beberapa kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang lancar dengan aktiva lancar yang tersedia (tidak termasuk 

persediaan). 

 Pengertian quick (acid test) ratio menurut Gitman (2006:59) sebagai 

berikut: 

 ”A measure of liquidity calculated by dividing the firm’s current assets 

minus inventory by its current liabilities.” 

 



 

 

 Sedangkan menurut Keown et al (2005:73), quick (acid test) ratio adalah: 

 ”Indicates a firm’s liquidity, as measured by its liquid assets, exluding 

inventories, relative to its current liabilities.” 

 Dimana rumus quick (acid test) ratio sebagai berikut: 

 
%100x

bilitiesCurrentLia
InventoryetsCurrentAssQuickRatio −

=               

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan perorangan atau perusahaan 

untuk mengkonversikan aktiva lancar tertentu menjadi tunai. Likuiditas 

merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva 

lancar yang tersedia. Untuk mengukur rasio likuiditas digunakan quick (acid test) 

ratio  sebagai indikatornya. Hal ini disebabkan dalam perhitungan rasio tersebut, 

persediaan merupakan assets yang paling lama untuk berubah menjadi kas (yaitu 

harus melewati bentuk piutang terlebih dahulu), dan tingkat kepastiannya rendah 

yaitu kemungkinan nilai persediaan turun karena produk rusak atau kualitas yang 

menurun juga lebih tinggi. Dengan alasan tersebut, maka persediaan dikeluarkan 

dari perhitungan harta lancar (Husnan dan Pudjiastuti, 2004:72). Jika tingkat 

likuiditas perusahaan yang diukur oleh quick (acid test) ratio dalam keadaan baik, 

maka memberikan indikasi bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan yang baik 

karena mampu membayar semua kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat 

waktu dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan harga saham. 

Sedangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban 

perusahaan adalah rasio leverage. Rasio leverage disebut juga debt ratio (rasio 

hutang). 

Pengertian debt ratio menurut Gitman (2006:64) sebagai berikut: 

“Measures the proportion of total asses financed by the firm creditors.” 

Sedangkan menurut Keown et al (2005:80) debt ratio adalah : 

”Debt ratio indicates how much debt is used to finance a firm’s assets.” 

Leverage dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed assets fund) 



 

untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi para pemilik perusahaan. Rasio 

leverage menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak 

luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). 

Rasio leverage atau debt ratio menurut Horne (2002:357) dapat diukur dengan 

menggunakan DER (Debt to Equity Ratio) : 

 ”The debt to equity ratio is computed by simply dividing the total debt of 

the firm’s (including current liabilities) by its shareholders equity.” 

Dimana rumus debt to equity ratio (DER) sebagai berikut: 

%100x
EquityTotal

TotalDebtDER =   

DER mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik 

atau manajemen perusahaan yang berasal dari kreditur perusahaan. Hal ini akan 

mengakibatkan terjadinya : 1) para kreditur akan melihat modal sendiri 

perusahaan atau dana yang disediakan pemilik untuk menentukan besarnya safety 

margin, artinya jika pemilik hanya mengandalkan sebagian kecil dari seluruh 

pembiayaan, maka risiko perusahaan ditanggung oleh para kreditur, 2) dengan 

mencari dana yang berasal dari hutang, pemilik memperoleh manfaat dalam 

mempertahankan kendali perusahaan dengan investasi yang terbatas, 3) jika 

perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar daripada dana yang dipinjam maka 

hasil pengembalian untuk para pemilik saham akan meningkat. DER 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, 

yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang. Peningkatan hutang akan mengakibatkan tingginya rasio DER. 

Hal ini berarti semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar perusahaan 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang diterima. 

Dengan melakukan analisis leverage yang menggunakan debt to equity ratio 

(DER), dapat dilihat apakah proporsi penggunaan hutang yang semakin besar 

dapat meningkatkan harga saham atau penurunan penggunaan hutang dapat 

meningkatkan harga sahamnya.  

Melalui penggunaan hutang, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

hasil operasi usahanya yang tercermin dari kenaikan profitabilitas. Profitabilitas 



 

merupakan tingkat keuntungan bisnis yang berhasil diperoleh perusahaan dengan 

menjalankan operasionalnya. Pengertian profitabilitas menurut Gitman (2006:65) 

adalah: 

 “These measures enable the analyst to evaluate the firm’s profit with 

respect to a given level of sales, a certain level of assets, or the owners 

investment.” 

Tingkat profitabilitas dapat diukur oleh rasio profitabilitas. Pengertian rasio 

profitabilitas menurut Sartono (2001:116): 

 ”Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri”. 

Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Rasio yang biasa digunakan 

untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas perusahaan adalah 

return on assets (ROA).  

Menurut Brigham (2007:114) return on total assets adalah: 

“The ratio of the net income to total assets.” 

Sedangkan Menurut Keown et al (2005:81) : 

“Return on assets determines the ammount of net income produced on a 

firm’s assets by relating net income to total assets.” 

Dimana rumus return on total assets (ROA) sebagai berikut: 

%100x
AssetsTotal

EATROA =   

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa return on assets adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan. Dalam kegiatannya, perusahaan melakukan berbagai investasi yang 

dapat memberikan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan (net income) maka semakin besar nilai ROA. Nilai ROA yang besar 

merupakan indikasi bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang 

besar dengan menggunakan aktiva perusahaan.  



 

Untuk mendanai investasi pada aktiva, sumber dananya dapat berasal dari 

penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa yang disebut 

emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik 

sebagian dari perusahaan itu. 

Menurut Fabozzi (2003:339) mendefinisikan saham sebagai berikut: 

“It represents an ownership interest in a corporation. Holders of equity 

securities are entitled to the earnings of the corporation when those 

earnings are distributed in the form of dividends; they are also entitled to 

a pro rata share of remaining equity in case of liquidation.” 

Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, 

persepsi investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain 

yang menerpa pasar modal. Disamping itu, harga saham pada dasarnya sangat 

terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan 

naik, keyakinan investor juga akan tinggi, maka harga sahampun biasanya naik. 

Jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan 

harga saham biasanya akan jatuh. Harga saham suatu perusahaan juga dapat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Jika 

perusahaan mampu membayar kewajibannya ini, maka kondisi perusahaan 

dikatakan likuid. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap 

harga saham diantaranya menurut Annio Indah Lestari Nasution (2006) 

menyatakan bahwa faktor fundamental yang terdiri dari leverage ratio, fixed asset 

turnover, quick ratio, operating profit margin, return on investment, price to book 

value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Purnomo dalam Resmi (2002:5) menyatakan bahwa rasio 

leverage dan rasio pasar modal merupakan bentuk analisis kinerja operasional 

yang dapat mempengaruhi harga saham. Rasio ini meliputi total debt to total 

equity ratio (DER), return on equity (ROE), earning per share (EPS), price 



 

earning ratio (PER).  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Delfi Aruan (2008) 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel yang mempengaruhi harga 

saham dan sangat signifikan adalah variabel ROA, ROE, BV, DER. Secara parsial 

variabel yang mempengaruhi harga saham dan signifikan adalah variabel ROA, 

ROE, BV, dan DER dimana variabel yang dominan mempengaruhi harga saham 

adalah variabel DER. Joni Tranopruwito (2005) dalam penelitiannya pada 

perusahaan makanan dan minuman di BEJ mengemukakan bahwa parameter PBV 

dan ROA mempunyai hubungan yang signifikan terhadap harga saham. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas 

yang diukur dengan quick ratio, rasio leverage yang diukur dengan debt to equity 

ratio, dan rasio profitabilitas yang diukur dengan return on assets memiliki 

hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Dari uraian di atas, maka dapat disusun bagan kerangka berpikir sebagai 

berikut: 
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan tujuan dari 

penelitian, maka penulis mengambil suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

sebagai berikut: 

1. Rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan di Indonesia yang listing di BEI.  



 

2. Rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan di Indonesia yang listing di BEI.  

 

1.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Dimana pengertian metode deskriptif menurut 

Moch. Nazir (2003:54), yaitu:   

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat 
deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki.” 
 

  Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut  Marzuki (2002:7) 

sebagai berikut: 

“Metode verifikatif merupakan metode yang bertujuan melakukan 

pengujian, hipotesis, pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang 

bertujuan untuk menguji suatu pengetahuan.” 

Data yang telah diperoleh selama proses penelitian kemudian akan 

dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, serta untuk 

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah analisis statistik parametrik 

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis statistik parametrik yang digunakan 

yaitu Analisis Regresi dan Korelasi Linier Berganda (Multiple Linear Regression 

dan Correlation Analysis). 

Sedangkan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berupa hubungan 

yang ada antara variabel independen (variabel X) itu sendiri dan ada atau tidaknya 

pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen (variabel X) terhadap 

variabel dependen (variabel Y) secara langsung. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut, maka perlu 

dilakukan pengujian dengan menggunakan metode korelasi pearson product 



 

moment (PPM) untuk korelasi parsial. Sedangkan untuk menguji hubungan 

variabel-variabel penelitian dapat menggunakan korelasi ganda (multiple 

correlation). Dan untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis, digunakan 

statistik uji t untuk korelasi secara parsial dan uji F untuk korelasi secara simultan. 

 

1.7  Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap 

perusahaan-perusahaan sektor Pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dimana penelitian dilakukan secara tidak langsung ke perusahaan yaitu 

melalui penelitian ke pojok  bursa ITB ( Institut Teknologi Bandung) dan pojok 

bursa YPKP untuk mendapatkan laporan tahunan (annual report) perusahaan 

guna memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan selama 6 tahun yaitu 

periode 2003-2008. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2009 

sampai dengan bulan April 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting di dalam 

perusahaan. Akan tetapi, seorang manajer keuangan harus mampu 

menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta 

pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan. Pengertian manajemen keuangan menurut Gitman (2006:4) 

adalah: 

“Concerns the duties of the financial manager in the business firm. 
Financial managers actively manage the financial affairs of any type of 
business-financial and non financial, private and public, large and 
small, profit-seeking and not-for-profit. They perform such varied 
financial tasks as planning, extending credit to costumers, evaluating 
proposed large expenditures, and raising money to fund the firm’s 
operation.” 
 

Artinya bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan kewajiban dari seorang 

manajer keuangan di suatu perusahaan. Seorang manajer keuangan secara aktif 

mengelola urusan-urusan keuangan dari semua jenis bisnis, swasta maupun pubik, 

besar ataupun kecil, untuk mencari keuntungan maupun tidak. Manajer keuangan 

melakukan beberapa fungsi keuangan seperti perencanaan, memperluas kredit 

kepada pelanggan, menilai berbagai pengeluaran, dan menghimpun dana untuk 

keperluan operasi perusahaan. 

Sedangkan menurut Keown, Martin, Petty, dan Scott (2005:4) 

pengertian manajemen keuangan adalah: 

“Financial management is concerned with the maintenance and 

creation of economic value or wealth.” 

Artinya bahwa manajemen keuangan merupakan suatu cara yang menyangkut 

pemeliharaan dan menciptakan nilai ekonomis atau kesejahteraan. 

 



 

Sedangkan menurut Sutrisno (2003:3) mengemukakan bahwa manajemen 

keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai:  

“Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha 

mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha 

untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efisien.” 

Sedangkan menurut Agus Sartono (2001:6) berpendapat bahwa: 

“Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik 

yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk 

investasi secara efektif maupun usaha mengumpulkan dana untuk 

pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen 

Keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang meliputi semua bentuk 

aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh sumber dana 

dan membelanjakan dana tersebut ke dalam berbagai bentuk investasi agar 

maksimalisasi kemakmuran para pemegang saham melalui maksimasi nilai 

perusahaan dapat tercapai. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Prinsip manajemen keuangan perusahaan menuntut agar baik dalam 

memperoleh maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada 

perkembangan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian manajemen keuangan 

tidak lain adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian 

yang baik dalam menggunakan maupun dalam pemenuhan kebutuhan dana. 

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003:5) adalah sebagai berikut: 

1. Keputusan investasi, yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

2. Keputusan pendanaan, pada keputusan ini manajer keuangan dituntut 

untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-



 

sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 

kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

3. Keputusan dividen, dividen merupakan bagian keuntungan yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu 

dividen ini merupakan penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang 

saham. 

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan/kebijakan utama 

yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu keputusan pendanaan (struktur 

modal), keputusan investasi,  dan kebijakan dividen. 

 

2.1.2.1 Keputusan Pendanaan (Struktur Modal) 

Kebijakan struktur modal/keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. 

Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai investasi. Sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai 

investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan 

modal sendiri. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik 

atau sering disebut struktur modal yang optimum. 

Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang 

dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal. Oleh karena itu, perlu 

ditetapkan apakah perusahaan menggunakan sumber modal ekstern yang berasal 

dari hutang dengan menerbitkan obligasi atau menggunakan modal sendiri dengan 

menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang ditanggung 

perusahaan minimal. 

 

2.1.2.2 Keputusan Investasi 

Keputusan Investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga 

keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai 

konsekuensi berjangka pula. 

Menurut Sutrisno (2003:139), keputusan investasi ini sering juga disebut 

sebagai capital budgeting, yakni keseluruhan proses perencanaan dan  

pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu 



 

kembalinya dana tersebut melebihi satu tahun atau berjangka panjang. 

Perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar dan jumlah 

dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka 

pendek atau diperoleh sekaligus. 

2. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga 

perusahaan harus menunggu selama jangka cukup lama untuk bisa 

memperoleh kembali dana tersebut. Dengan demikian akan mempengaruhi 

penyediaan dana untuk keperluan lain. 

3. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di 

masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan 

dapat mengakibatkan terjadinya over atau under investment, yang akhirnya 

akan merugikan perusahaan. Misalnya proyeksi penjualan terlalu besar 

sehingga membeli peralatan yang besar dengan investasi juga besar, 

ternyata permintaan kecil, akhirnya banyak kapasitas yang menganggur 

dan biaya tetap (penyusutan) sangat besar, demikian sebaliknya. 

4. Keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam 

pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, 

serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya 

kerugian yang besar. 

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang 

mempunyai kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2004:4) investasi dalam arti 

luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu : 

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) berupa aktiva berwujud 

seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asstes) berupa surat-

surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang 

 

 



 

dikuasai oleh entitas. Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi 

pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara : 

a. Investasi Langsung (direct investment) 

Investasi Langsung (direct investment) dapat diartikan sebagai suatu 

pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas 

yang secara resmi telah go public dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan berupa penghasilan dividen dan capital gains. 

b. Investasi Tidak Langsung (indirect investment)  

Investasi Tidak Langsung (indirect investment) terjadi bilamana surat-

surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan 

investasi (investment company) yang berfungsi sebagai perantara. 

 

2.1.2.3 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan cara pembagian dividen kepada para 

pemegang saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dividen merupakan 

salah satu potensi keuntungan dari investasi melalui saham, maka pihak 

manajemen perusahaan perlu memperhatikan kebijakan dividen yang akan 

diterapkan dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya ke 

dalam perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham. 

Menurut Dewi Astuti (2004:145), kebijakan dividen menyangkut 

keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali 

di dalam perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal pada suatu perusahaan 

adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini dan 

pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan harga saham. 

Sedangkan Agus Sartono (2001:292) mengemukakan bahwa faktor-faktor 

yang sesungguhnya terjadi dan harus dianalisis dalam kaitannya dengan kebijakan 

dividen adalah: 

1. Kebutuhan dana perusahaan 

Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang 

akan diambil. Aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal 



 

di masa datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang dan 

persediaan, pola (skedul) pengurangan utang, dan masih banyak faktor lain 

yang mempengaruhi posisi kas perusahaan harus dipertimbangkan dalam 

analisis kebijakan dividen. 

2. Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak 

kebijakan dividen. Karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, 

maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara 

keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dan profitable 

akan memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai investsinya, 

oleh karena itu mungkin akan kurang likuid karena dana yang diperoleh 

lebih banyak diinvestasikan pada aktiva tetap dan aktiva lancar yang 

permanen. 

3. Kemampuan meminjam 

Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan 

untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan meminjam dalam 

jangka pendek tersebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas 

perusahaan. Selain itu fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh 

kemampuan perusahaan untuk bergerak di pasar modal dengan 

mengeluarkan obligasi. Perusahaan yang semakin besar dan sudah 

establish akan memiliki akses yang lebih baik di pasar modal. 

Kemampuan meminjam yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih besar 

akan memperbesar kemampuan membayar dividen. 

4. Keadaan pemegang saham 

Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen 

biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan 

dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir semua pemegang saham berada 

dalam golongan high tax dan lebih suka memperoleh capital gains, maka 

perusahaan dapat mempertahankan dividen payout yang rendah. Dengan 



 

dividen payout yang rendah tentunya dapat diperkirakan apakah 

perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang 

profitable. Untuk perusahaan yang jumlah pemegang sahamnya besar 

hanya dapat menilai dividen yang diharapkan pemegang saham dalam 

konteks pasar. 

5. Stabilitas dividen 

Bagi para investor faktor stabilitas dividen akan lebih menarik daripada 

dividen payout yang tinggi. Stabilitas di sini dalam arti tetap 

memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan, yang ditunjukan oleh 

koefisien arah yang positif. Apabila faktor lain sama, saham yang 

memberikan dividen yang stabil selama periode tertentu akan mempunyai 

harga yang lebih tinggi daripada saham yang membayar dividennya dalam 

persentase yang tetap terhadap laba. 

 

2.2  Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana 

dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, 

diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Dimana 

dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari harta, hutang, 

modal, pendapatan dan biaya-biaya dari perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Watson dan Head (2004:2) pengertian laporan keuangan: 

“financial statements can provide useful historical information on 

profitability, solvency, efficiency and risk of individual companies.” 

Artinya bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi masa lalu 

perusahaan yang meliputi tingkat keuntungan, kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya, efisiensi operasi dan risiko usaha. 

Pengertian mengenai laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2002:2) adalah: 

 



 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan rugi laba, laporan posisi keuangan perusahaan (yang dapat 
disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas 
atau arus dana), catatan dari laporan lain, serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping 
itu, juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan 
laporan tersebut, misalnya informasi keuangan industri geografis, 
serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 
Menurut Harahap (2004:105): 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan 

keuangan merupakan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat 

digunakan oleh berbagai pihak sebagai sumber informasi. 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada 

Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) disebutkan bahwa: 

“Tujuan laparan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 
manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 
yang telah dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa 
yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban, berbuat demikian 
agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini 
mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan, menjual 
investasi mereka dalam perusahaan atau untuk mengangkat kembali 
atau mengganti manajemen.” 
Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya dalam hal 

pengambilan keputusan tentang perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan 

atau pihak manajemen perusahaan tersebut. Manfaat dari laporan keuangan itu 

sendiri terletak pada interpretasi masing-masing pemakai laporan keuangan 

tersebut. 



 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:2-3), pemakai laporan 

keuangan terdiri dari berbagai pihak dengan beberapa kepentingan , seperti yang 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah beserta lembaga-lembaganya dan 

masyarakat.” 

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan informasi yang berbeda, yang meliputi :  

1. Investor 

Penanaman modal beresiko tinggi dan mereka berkepentingan dengan 

resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Para pemegang saham 

juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga 

dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

 

 

 

 

 



 

4. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu lebih pendek dari pada pemberi 

pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama, mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannnya 

berkepentingan dengan aktifitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan yang mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

misalnya perusahaan dapat membuktikan konstribusi yang berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan terhadap penanam modal domistik, laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(trend), dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktifitasnya.  

Menurut Harahap (2004:132) tujuan laporan keuangan adalah: 

1. Untuk memberi informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

 



 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai 

aktivitas pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

Manfaat intern dari hasil interpetasi laporan keuangan dapat berupa tingkat 

kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan 

perusahaan saingan, efektifitas manajemen dalam pengoperasian perusahaan dan 

sebagainya. Sedangkan manfaat ekstern dari hasil interpretasi laporan bagi 

investor dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

menanamkan dana atau menaik modalnya pada perusahaan, bagi kreditur yaitu 

untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemberian pinjaman kepada 

perusahaan. 

Secara luas manfaat pokok yang diberikan oleh laporan keuangan adalah 

informasi mengenai tingkat kinerja keuangan perusahaan yang mengeluarkan 

laporan keuangan tersebut. Tingkat kinerja perusahaan dapat diketahui dengan 

melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari analisis 

tersebut, dapat diketahui potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

 

2.2.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Kuangan 

Walaupun laporan keuangan merupakan informasi yang sangat berguna 

bagi berbagai pihak untuk pengambilan keputusan, tapi haruslah disadari bahwa 

laporan keuangan masih mempunyai sifat dan keterbatasan, dan keduanya 

haruslah menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dari hasil analisis 

laporan keuangan. 

 



 

Menurut Harahap (2004:16) sifat dan keterbatasan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat bukan masa kini. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti untuk 

pihak yang akan membeli perusahaan. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh 

secara material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas). 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahas teknis akuntansi dan sifat 

informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

 

2.3  Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Agar laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi yang berarti, 

maka perlu dilakukan interpretasi dan analisis yang memadai sehingga dapat 

membantu bagi keputusan yang diambil. 

 



 

Menurut Harahap (2004:190) analisis laporan keuangan diartikan sebagai 

berikut: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 
atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara 
data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk 
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 
proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 
Sedangkan menurut Lukman Syamsudin (2002:37) analisis laporan 

keuangan adalah: 

“Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan perhitungan 

ratio-ratio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, 

saat ini dan kemungkinan dimasa depan.” 

Sedangkan menurut Wild, John, dan Halsey (2004:37) analisis laporan 

keuangan adalah: 

“Financial Statement analysis is the application of analytical tools and 

techniques to general purpose financial statements and related to 

estimates and inferenses useful in business analysis.” 

Artinya bahwa analisis laporan keuangan merupakan aplikasi dari teknik dan alat 

analisis dari tujuan umum laporan keuangan dan hal-hal yang berkaitan untuk 

menghitung dan menarik kesimpulan dari analisis bisnis. 

Menurut M. Faisal Abdullah (2004:41) analisis laporan keuangan adalah: 

“Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan 

diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi baik secara 

individu maupun secara simultan.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan teknik dan alat analisis untuk menilai keadaan 

keuangan perusahaan yang akan digunakan sebagai sumber informasi dalam 

pengambilan keputusan. 

 

 

 

 



 

2.3.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 

Metode atau teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut. 

Menurut Harahap (2004:216) teknik dalam analisis laporan keuangan 

sebagai berikut: 

1. Metode Komperatif 

Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan 

keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan 

lainnya. Perbandingan ini dapat dilakukan melalui : 

a. Perbandingan dalam beberapa tahun (horizontal). 

b. Perbandingan satu tahun buku (vertikal), yang dibandingkan adalah 

unsur-unsur yang terdapat dalm laporan keuangan. 

c. Perbandingan dengan perusahaan yang terbaik. 

d. Perbandingan dengan angka-angka standar Industri yang berlaku 

(Industrial Norm). 

e. Perbandingan dengan budget (anggaran perusahaan). 

2. Trend Analysis 

Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan 

beberepa tahun dan dari sini digambarkan trendnya. Trend analisis ini 

biasanya dibuat melalui grafik. 

3. Common size Financial Statement (Laporan Bentuk Awam) 

Metode ini adalah merupakan metode analisis yang menyajikan laporan 

keuangan dalam bentuk persentasi. Persentasi itu biasanya dikaitkan 

dengan suatu jumlah yang dinilai penting misalnya asset untuk neraca, 

penjualan untuk laba  rugi. 

 

 



 

4. Metode Indeks time series 

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkonversikan 

angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang 

diberi indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini maka dibuat indeks tahun-

tahun lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-

angka laporan keuangan tersebut pada periode lain. 

5. Rasio Laporan Keuangan 

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu 

dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Adapun 

rasio keuangan yang populer adalah: 

a. Rasio Likuiditas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan kebutuhan 

jangka pendek 

b. Solvabilitas 

Kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan 

jangka panjang. 

c. Rentabilitas/Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua resorsis 

yang ada, penjualan, kas, asset, modal. 

d. Leverage 

Mengetahui posisi hutang perusahaan terhadap modal maupun asset. 

e. Activity 

Mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya baik 

dalam penjualan dan kegiatan lainnya. 

f. Produktivitas 

Mengetahui produktivitas unit yang dinilai. 

6. Analisis sumber dan penggunaan Kas dan Dana 

Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan dengan menggunakan 

laporan keuangan dua periode. Laporan ini dibandingkan dan dilihat 

mutasinya. 

 



 

Teknik analisis apapun yang digunakan, kesemuanya itu adalah 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis 

laporan keuangan, dan setiap teknik analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu 

untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Laporan keuangan berisi informasi penting untuk masyarakat, pemerintah, 

pemasok dan kreditur, pemilik perusahaan atau pemegang saham, manajer 

perusahaan, investor, pelanggan dan karyawan yang diperlukan secara tetap untuk 

mengukur kondisi dan efisiensi perusahaan. Analisa dari laporan keuangan 

bersifat relatif karena didasarkan pengetahuan dan menggunakan rasio atau nilai 

relatif. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan suatu 

pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan 

signifikan.  

 Menurut Gitman (2006:54) analisis rasio keuangan adalah: 

“Involves methods of calculating and interpreting financial ratios to 

analyze and monitor the firm’s performance.” 

Artinya bahwa rasio keuangan meliputi metode untuk menghitung dan 

mengintepretasikan rasio keuangan untuk menganalisis dan mengawasi kinerja 

perusahaan. 

Sedangkan menurut Keown et al (2005:72) analisis rasio keuangan 

adalah: 

“Restarting the accounting data in relative terms to identify some of the 

financial strengths and weaknesses of a company.” 

Artinya rasio keuangan dimulai dengan menghitung data yang berhubungan untuk 

mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan finansial pada sebuah 

perusahaan. 

 

 



 

Sedangkan menurut Galagher (2003:97): 

“Financial managers use ratio analysis to interpret the row numbers on 

financial statements. A financial ratio is a number that expresses the 

value of one financial variable relative to another.” 

Artinya bahwa seorang manajer keuangan menggunakan analisis rasio untuk 

mengintepretasikan sekumpulan angka-angka pada laporan keuangan. Rasio 

keuangan merupakan angka yang mewakili nilai dari salah satu variabel keuangan 

terhadap variabel keuangan yang lain. 

Sedangkan menurut Harahap (2004:297) pengertian analisis rasio 

keuangan adalah: 

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan (berarti).”  

Dari beberapa definisi di atas maka analisis rasio keuangan merupakan 

salah satu cara atau metode yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis 

data keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

 Menganalisis rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan 

yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin 

dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca ataupun dalam 

laporan laba rugi. 

Menurut Gitman (2006:57): 

”Financial ratios can be divided for convinience into five basic 

categories: liquidity, activity, debt, profitability, and market ratios. 

Liquidity, activity, and debt ratios primarily measure risk. Profitability 

ratios measure return. Market ratios capture both risk and return.” 

Artinya rasio-rasio keuangan dapat dibagi menjadi 5 (lima) kategori: likuiditas, 

aktifitas, hutang (leverage), profitabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas, 

aktifitas, dan hutang (leverage) untuk mengukur risiko. Sedangkan rasio 



 

profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian. Rasio pasar 

digunakan untuk mengukur risiko dan tingkat pengembalian. 

 

2.4.3 Manfaat Analisis Rasio 

 Dengan menganalisis prestasi keuangan, seorang analis keuangan akan 

dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan 

mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Agus Sartono (2001:113), analisis keuangan mencakup analisis 

rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang finansial akan sangat 

membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa 

datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki 

kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya hutang yang 

cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran 

investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai. 

Dari sudut investor, memperkirakan masa mendatang merupakan hal yang 

terpenting dari menganalisis laporan keuangan, sehingga analisis laporan 

keuangan bagi investor dapat bermanfaat dalam menentukan kebijaksanaannya 

dalam melakukan antisipasi terhadap kemungkinan situasi yang buruk dimasa 

yang akan datang. Dengan menganalisis laporan keuangan tersebut akan diketahui 

kelebihan dan kekurangan perusahaan serta perkembangan perusahaan dimasa 

sekarang yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

 

2.5 Rasio Likuiditas 

2.5.1 Pengertian Rasio Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban jangka pendeknya (hutang) pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan 

mampu melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya artinya perusahaan 



 

dalam keadaan likuid, tetapi jika tidak mampu maka perusahaan dikatakan dalam 

keadaan ilikuid.  

Menurut Gitman (2006:58) rasio likuiditas adalah: 

“Measured by its ability to satisfy its short-time obligations as they come 

due.” 

Artinya rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. 

Sedangkan menurut Brigham (2007:103) rasio likuditas adalah: 

“Ratios that show the relationship of a firm’s cash and other current 

assets to its current liabilities.” 

Artinya rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan tentang hubungan antara 

kas perusahaan dan harta lancar lainnya dengan hutang lancar. 

Sedangkan menurut Galagher (2003:99) rasio likuiditas adalah: 

“Indicate how quickly and easily a company can obtain cash for its 

needs.” 

Artinya rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa cepat dan mudahnya 

perusahaan dalam menghasilkan uang tunai untuk memenuhi keperluannya. 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Rasio Likuiditas 

 Likuiditas menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Rasio ini sangat penting karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya akan membawa perusahaan ke arah kebangkrutan. Menurut Brigham 

(2007:103) jenis-jenis rasio likuiditas adalah: 

1. Current ratio 

Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Ini 

mengindikasikan bahwa dari setiap hutang lancar dapat ditutupi oleh aktiva-aktiva 

yang diperkirakan bisa diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. 



 

Dari pengertian di atas, maka dapat diperoleh rumus current ratio sebagai 

berikut: 

%100x
bilitiesCurrentLia
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2. Quick or Acid test ratio 

Rasio ini dihitung dengan mengeluarkan persediaan dari aktiva lancar 

kemudian dibagi dengan hutang lancar. 

Dari pengertian di atas, maka dapat diperoleh rumus quick (acid test) ratio 

sebagai berikut: 
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2.6 Rasio Leverage (Debt Ratio) 

2.6.1 Pengertian Rasio Leverage (Debt ratio) 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap 

modal atau asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Menurut Van Horne (2002:357) rasio hutang adalah: 

“Reflect the relative proportion of debt funds employed.” 

Artinya rasio  yang menggambarkan tentang proporsi hutang perusahaan. 

Menurut Gitman (2006:64) rasio hutang adalah: 

“Measures the proportion of total assets financed by the firm’s 

creditors.” 

Artinya rasio yang menggambarkan tentang proporsi dari jumlah aktiva yang 

dipinjamkan kepada perusahaan oleh kreditur. 

Menurut Husnan dan  Pudjiastuti (2004:70) rasio hutang adalah: 

“Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan 

hutang.” 

 

 

 

 



 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

leverage adalah rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar kebutuhan 

dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

 

2.6.2 Jenis-jenis Rasio Leverage (Debt Ratio) 

 Leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage artinya 

perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa 

menggunakan hutang. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage suatu perusahaan. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2004:70-

71) jenis-jenis rasio leverage adalah: 

1. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri.  

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus debt to equity ratio sebagai 

berikut: 

%100x
SendiriModal
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2. Times Interest Earned 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang ditambah juga 

dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus times interest earned 

sebagai berikut: 
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3. Debt Service Coverage 

Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya 

karena membayar bunga dan sewa guna (leasing). Ada juga kewajiban 

dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman.  

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus debt service coverage 

sebagai berikut: 
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 Debt to equity ratio (DER) digunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan hutang terhadap total ekuitas pemegang saham yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan 

permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga 

semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham. 

Perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi menghadapi risiko rugi yang lebih 

tinggi, tetapi tingkat pengembalian yang diharapkannya juga lebih tinggi. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat DER yang lebih rendah tidak berisiko 

besar, tetapi peluang untuk melipatgandakan pengembalian atas ekuitas juga kecil. 

Menurut Brigham dan Houston (2006:103), para investor tertentu menginginkan 

prospek tingkat pengembalian yang tinggi, namun mereka enggan untuk 

menghadapi risiko, karena investor itu lebih tertarik pada saham yang tidak 

menanggung terlalu banyak risiko dari risiko hutang yang tinggi.  

 

2.7 Rasio Profitabilitas 

2.7.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan 

demikian, bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterimanya dalam bentuk dividen. 

Menurut Gitman (2006:65) rasio profitabilitas adalah: 

“These measures enable the analyst to evaluate the firm’s profit with 

respect to a given level of sales, a certain level of assets, or the owners 

investment” 

 

 

 



 

Artinya rasio yang memungkinkan analis untuk menilai tingkat keuntungan 

perusahaan dari penjualan, tingkat aktiva tertentu, atau investasi pemilik 

perusahaan. 

Menurut Brigham (2007:112) rasio profitabilitas adalah: 

”A group of ratios that show the combined effects of liquidity, asset 

management, and debt and operating results.” 

Artinya sekelompok rasio yang menunjukkan tentang kombinasi dari likuiditas, 

manajemen aktiva, hutang, dan hasil operasi usaha. 

Menurut Galagher (2003:98) rasio profitabilitas adalah: 

“Measure how much company revenue is eaten up by expenses, how 

much company earns relative to sales generated, and amount earned 

relative to the value of the firm’s assets and equity.” 

Artinya rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar pendapatan 

perusahaan dibandingkan dengan pengeluarannya, seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

aktiva, dan modal. 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (keuntungan). 

 

2.7.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

 Terdapat banyak ukuran profitabilitas, masing-masing pengembalian 

perusahaan dihubungkan terhadap penjualan, aktiva, modal, atau nilai saham. 

Menurut Brigham (2007:112-115) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah: 

1. Profit Margin on Sales 

Rasio yang menggambarkan pendapatan bersih dari setiap penjualan, 

dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus profit margin on sales 

sebagai berikut: 
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2. Return on Total Assets (ROA) 

Rasio yang diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan jumlah aktiva. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus return on total assets 

sebagai berikut: 

%100x
sTotalAsset

NetIncomeROA =  

3. Basic Earning Power (BEP) ratio 

Rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan sebelum 

bunga dan pajak dengan jumlah aktiva. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus basic earning power ratio 

sebagai berikut: 
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4. Return on Common Equity (ROE) 

Rasio dari pendapatan bersih dibagi dengan modal; menggambarkan 

tentang tingkat pengembalian dari investasi para pemegang saham. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus return on common equity 

sebagai berikut: 

%100x
tyCommonEqui

NetIncomeROE =  

Untuk mengukur rasio profitabilitas, biasanya digunakan return on assets 

(ROA) sebagai indikatornya. Analisis ROA dalam analisis laporan 

keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik 

analisis keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Semakin 

tinggi ROA ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam 

memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

Dengan demikian, semakin tinggi ROA, kinerja perusahaan semakin 

efektif. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan 



 

perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat kembalian 

akan semakin besar (Ang, 1997). Hal ini juga akan berdampak bahwa 

harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin 

meningkat. Dengan kata lain ROA akan berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan. 

 

2.8 Saham 

2.8.1 Pengertian Saham 

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa yang disebut emiten. Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia 

pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. 

Menurut Fabozzi (2003:339) mendefinisikan saham sebagai berikut: 

“It represents an ownership interest in a corporation. Holders of equity 

securities are entitled to the earnings of the corporation when those 

earnings are distributed in the form of dividends; they are also entitled to 

a pro rata share of remaining equity in case of liquidation.” 

Artinya saham mewakili kepemilikan di dalam suatu perusahaan. Para pemegang 

saham berhak atas pendapatan dari perusahaan dimana pendapatan tersebut di 

bagikan dalam bentuk dividen yang juga berhak atas saham dari sisa modal jika 

terjadi likuidasi. 

Sedangkan menurut Mishkin and Eakins (2006:28), saham adalah : 

“A security that is claim on the earnings and assets of a corporation.” 

Artinya saham merupakan sekuritas yang menyatakan tentang pendapatan dan 

aktiva dari sebuah perusahaan. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa saham adalah 

surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana saham tersebut 



 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusahaan tersebut. 

 

2.8.2 Jenis-Jenis Saham 

 Saham merupakan salah satu bentuk instrumen investasi yang paling 

banyak diminati oleh investor. Bagi perusahaan yang telah go public perusahaan 

tersebut dapat menjual sahamnya kepada masyarakat luas dan masyarakatpun 

dapat memilih beberapa jenis saham untuk berinvestasi. Menurut Akhmad 

(2004:74-75) yaitu: 

1. Menurut cara pengalihan 

a. Saham atas unjuk (bearer stock). Di atas sertifikat saham ini tidak 

ditulis nama pemiliknya sehingga kepemilikan atas tunjuk ini dapat 

dengan mudah dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain karena 

sifatnya yang mirip dengan uang. 

b. Saham atas nama (registered stock). Di atas sertifikat ditulis nama 

pemiliknya. Cara pengalihannya harus memenuhi suatu prosedur 

tertentu yaitu dengan dokumen pengalihan dan kemudian nama 

pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat 

daftar nama pemegang saham. Jika sertifikat ini hilang, pemilik dapat 

meminta penggantian karena namanya sudah ada di dalam buku 

perusahaan. 

2. Menurut hak tagihan (klaim) 

a. Saham biasa (common stock). Surat berharga yang paling banyak dan 

luas perdagangannya. Pemegang surat berharga ini mempunyai hak 

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham biasa 

menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen 

dan hak atas keuangan perusahaan setelah dilikuidasi dibandingkan 

dengan saham preferen. 

b. Saham preferen (preferred stock). Di dalam prakteknya, terdapat 

beberapa jenis saham preferen yaitu:  

 



 

1) Cumulative preferred stock. Pemilik saham jenis ini memberikan 

hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya 

kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu. Dalam arti 

bahwa jika dalam tahun tertentu dividen yang dibayarkan tidak 

mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini 

dipertimbangkan pada tahun-tahun berikutnya. Pembayaran dividen 

kepada pemegang saham preferen selalu didahulukan dari 

pemegang saham biasa. 

2) Noncumulative preferred stock. Pemilik saham jenis ini 

mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen sampai pada suatu 

persentase atau jumlah tertentu, tapi tidak bersifat kumulatif. 

Dengan demikian apabila pada suatu tahun tertentu dividen yang 

dibayarkan lebih besar daripada jumlah yang ditentukan atau tidak 

dibayar sama sekali, maka hal ini tidak dapat diperhitungakan pada 

tahun berikutnya. 

3) Participating preferred stock. Pemilik saham jenis ini selain 

memperoleh dividen ekstra, setelah dividen dibayarkan penuh 

kepada seluruh pemegang saham preferen, mereka juga 

memperoleh dividen ekstra bersama-sama dengan pemegang saham 

biasa. 

Harga saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif, antara lain pengaruh peraturan perdagangan saham, 

ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku bursa, psikologi pemodal 

secara masal yang berubah-ubah antara pesimistis dan optimistis, dan lain-lain. 

 

2.8.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, 

persepsi investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain 

yang menerpa pasar modal. Disamping itu, harga saham pada dasarnya sangat 

terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan 



 

naik, keyakinan investor juga akan tinggi, maka harga sahampun biasanya naik. 

Jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan 

harga saham biasanya jatuh. 

Menurut Houston dan Brigham (2004:24), bahwa harga saham 

perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut : 

1. Proyeksi laba per saham, 

2. Waktu diperolehnya laba,  

3. Tingkat risiko dari proyeksi laba,  

4. Proporsi utang perusahaan terhadap equitas (DER),   

5. Kebijakan pembagian dividen (DPR).  

 Selanjutnya menurut Damoddaran (2002:23) bahwa: 

“Stock price determined demand or trade between buyers and sellers. 

And price established flow demand.” 

Artinya bahwa harga saham ditentukan oleh permintaan atau perdagangan harian 

antara penjual dan pembeli. Arus permintaan ditentukan oleh harga, jika 

permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan naik tetapi jika penawaran 

lebih besar dari permintaan harga akan turun.  

Disamping itu ditentukan juga oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan 

artinya makin baik kinerja perusahaan, makin tinggi laba, makin besar keuntungan 

yang dinikmati pemegang saham dan makin besar pula kemungkinan harga saham 

naik. Selain kinerja perusahaan, prospek, dan perkembangan industri dimana 

perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi juga mempengaruhi harga 

suatu saham. 

 

2.8.4 Nilai Saham 

Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang go 

public. Nilai saham ditentukan oleh perkembangan perusahaan penerbitnya. Jika 

perusahaan penerbit mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, perusahaan 

tersebut akan dapat menyisihkan bagian keuntungan sebagai dividen dalam 

jumlah  yang tinggi pula. Pemberian dividen yang tinggi akan menarik minat 



 

investor untuk membeli saham tersebut. Hal ini mengakibatkan permintaan atas 

saham yang bersangkutan akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong 

naiknya nilai saham. Menurut Arifin (2004:45), nilai dari suatu saham terbagi 

atas: 

1. Nilai Intrinsik, yaitu harga yang diharapkan dari saham pada setiap akhir 

tahun pertama dari saham hari ini sebagaimana dilihat oleh investor 

tertentu pada waktu melakukan analisis. 

2. Nilai Par (Par value), digunakan untuk menunjukkan nilai mominal, yakni 

nilai akuntansi yang menjadi dasar penilaian kewajiban hukum pemegang 

saham. 

3. Nilai Buku (Book Value), menunjukkan besarnya penyertaan pemegang 

saham (stockholder’s equity) di perusahaan. Nilai buku perlembar saham 

diperoleh dengan membagi nilai buku ekuitas dengan jumlah lembar 

saham yang ada. 

4. Nilai Pasar (Market Value), yaitu harga pasar yang berlaku dari suatu 

emisi saham, dan merupakan petunjuk bagaimana para pelaku pasar secara 

keseluruhan mengukur nilai dari saham itu. 

 

2.9 Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas 

terhadap Harga Saham 

2.9.1 Hubungan Rasio Likuiditas terhadap Harga Saham 

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan perorangan atau perusahaan 

untuk mengkonversikan aktiva lancar tertentu menjadi tunai. Likuiditas 

merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva 

lancar yang tersedia. Menurut Agus Sartono (2001:293) mengemukakan bahwa: 

“Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dan profitable 
akan memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai 
investasinya, oleh karena itu mungkin akan kurang likuid karena 
dana yang diperoleh lebih banyak diinvestasikan pada aktiva tetap 
dan aktiva lancar yang permanen.” 

 



 

Likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi 

perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. Keberhasilan investasi 

yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan sinyal positif  bagi peningkatan 

nilai perusahaan yang tercermin pada peningkatan harga sahamnya. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Jenre Vrety Subroto (2005) 

bahwa rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio aktifitas 

memiliki pengaruh yang bersifat signifikan terhadap harga saham. 

 

2.9.2 Hubungan Rasio Leverage terhadap Harga Saham 

Dalam memenuhi kebutuhan dana untuk investasi, perusahaan akan 

memadukan sumber dana permanen yang digunakan perusahaan dengan cara yang 

dapat memaksimumkan harga saham perusahaan. Ukuran dari bauran pendanaan 

yang digunakan perusahaan adalah debt to equity ratio (DER). DER akan 

mempengaruhi harga saham karena rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menutupi sebagian atau seluruh hutang-hutangnya 

baik jangka panjang maupun jangka pendek yang berasal dari modal sendiri. 

Harga saham perusahaan dapat dimaksimumkan, jika perusahaan dapat 

meminimumkan biaya penggunaan berbagai macam sumber dana. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu mengkombinasikan antara modal sendiri dengan sumber 

dana yang dapat meminimalkan biaya modal perusahaan dalam proporsi yang 

paling tepat, sehingga harga saham perusahaan dapat meningkat. Hal ini juga 

dapat dilihat menurut beberapa penyusun literatur khususnya di bidang 

manajemen keuangan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno 

(2001:249) bahwa:  

“Dengan menggunakan dana utang, maka apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan dari beban tetapnya maka pemilik 

perusahaan keuntungannya akan meningkat.” 

 

 

 

 



 

Sedangkan menurut Martono dan Agus Harjito (2007:300) menyatakan 

bahwa: 

”Leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan 

harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar 

pendapatan per lembar saham (earning per share, EPS) dimana 

akhirnya akan mempengaruhi harga saham.” 

Kesimpulannya, perubahan dalam leverage atau penggunaan hutang akan 

mengakibatkan perubahan pada jumlah laba per lembar saham (EPS) yang 

diharapkan perusahaan serta tingkat risiko dari laba tersebut dan dari tingkat laba 

dan risiko itu juga akan mengakibatkan perubahan pada harga saham perusahaan. 

 

2.9.3 Hubungan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham 

Penggunaan sumber dana perusahaan bertujuan untuk menghasilkan laba. 

Laba dapat diperoleh apabila kegiatan operasional perusahaan dalam keadaan 

yang baik, karena prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba dapat 

mempengaruhi permintaan terhadap saham perusahaan tersebut. Meningkatnya 

permintaan saham akan ikut meningkatkan harga sahamnya. Hal tersebut 

dipertegas oleh Agus Sartono (2001:40) sebagai berikut: 

“Pada dasarnya harga saham ditentukan oleh interaksi antara 
permintaan dan penawaran. Pasar modal yang kompetitif tercipta 
karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran secara kontinyu 
hingga harga pasar saham menyesuaikan secara cepat dengan setiap 
perubahan informasi.” 
 
Harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai macam informasi, baik 

informasi tentang perusahaan, emiten yang bersangkutan atau informasi yang 

berkaitan dengan perekonomian secara makro. Informasi-informasi seperti inilah 

yang akan mendapat reaksi dari pelaku-pelaku pasar terutama para investor. 

Tujuan investor melakukan analisis terhadap saham yang diminatinya adalah 

untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan perusahaan 

untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang serta keuntungan yang 

akan diperoleh sehingga para investor tersebut dapat melakukan investasi pada 

perusahaan yang tepat. Salah satu perhatian investor dalam menganalisis saham-



 

saham yang diminatinya adalah harga saham itu sendiri. Penjelasan tersebut 

dipertegas oleh Lukman Syamsudin (2004:38) sebagai berikut: 

”Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh 

perhatian utama pada tingkat keuntungan, baik sekarang maupun 

yang akan datang. Hal tersebut penting karena tingkat keuntungan 

akan mempengaruhi harga saham yang mereka miliki.” 

Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan salah satunya dengan 

menggunakan return on assets (ROA). ROA merupakan salah satu faktor untuk 

menentukan tingkat laba yang dicapai perusahaan dari penggunaan aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nilai ROA inilah yang menjadi dasar penilaian 

analisis dalam menganalisa harga saham perusahaan dimana ROA berbanding 

lurus dengan harga saham. Dengan kata lain harga saham dapat dipengaruhi oleh 

tingkat laba perusahaan. Semakin tinggi ROA ini menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih 

setelah pajak. Dengan demikian, semakin tinggi ROA maka kinerja perusahaan 

semakin efektif. Hal ini seterusnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan 

tersebut makin diminati investor karena tingkat pengembalian akan semakin besar 

(Ang, 1997). Hal ini akan berdampak terhadap harga saham yang akan mengalami 

peningkatan. Dengan kata lain ROA akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. 

2.9.4 Penelitian-penelitian terdahulu tentang Pengaruh Rasio Likuiditas,   

Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham. 

1. Gordon (diulas oleh Bolten, 1976) 

Mengungkapkan bahwa dividen, pertumbuhan pendapatan, tingkat 

likuiditas, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif 

sedangkan DER dan standar deviasi dari pertumbuhan pendapatan 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap harga saham. 

 

 

 



 

2. Madharwata (1999) 

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1994-1997 dengan 30 

perusahaan manufaktur berkapitalisasi terbesar. Hasil penelitiannya adalah 

bahwa ROA, ROE, EBIT/TOTAL DEBT, dan Current Ratio/Quick Ratio 

mempunyai konsistensi dalam memprediksi return saham dari tahun ke 

tahun secara signifikan. 

3. Syahib Natarsyah (2000) 

Menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham perusahaan kelompok Industri dan 

Barang Konsumsi yang telah go public adalah ROA, DER, dan Nilai 

Buku. 

4. Haryanto dan Toto Sugiarto (2003) 

Dengan sampel penelitiannya adalah Industri Minuman di BEJ. 

Kesimpulannya bahwa dari beberapa rasio profitabilitas ternyata 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

5. Hani Handayani (2007) 

Mengemukakan bahwa perubahan ROI, DER, dan EPS berpengaruh 

terhadap harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini meliputi Rasio Likuiditas yang diukur oleh 

Quick (acid test) ratio, Rasio Leverage yang diukur oleh Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Rasio Profitabilitas yang diukur oleh Return on Assets (ROA) 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan yang 

listing di BEI.  

 

3.1.1 Sejarah Singkat Pasar Modal 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan 

tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 

tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan 

seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. 14 Desember 1912 :  Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia 

oleh Pemerintah Hindia Belanda. 

2. 1914-1918 :  Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I. 



 

3. 1925-1942 :  Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa 

Efek di Semarang dan Surabaya. 

4. Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya ditutup. 

5. 1942-1952 :  Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II. 

6. 1952 :  Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar 

Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) 

dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang 

diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950). 

7. 1956 :  Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak 

aktif. 

8. 1956-1977 :  Perdagangan di Bursa Efek vakum. 

9. 10 Agustus 1977 :  Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 

10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar 

modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten 

pertama. 

10. 1977-1987 :  Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 

1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan 

dibandingkan instrumen Pasar Modal. 

11. 1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES ’87) yang 

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum 

dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 

12. 1988-1990 :  Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat 

meningkat. 

13. 2 Juni 1988 :  Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya 

terdiri dari broker dan dealer. 



 

14. Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 

‘88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa 

kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 

15. 16 Juni 1989 :  Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh 

Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 

16. 13 Juli 1992 :  Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. 

17. 22 Mei 1995 :  Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading Systems). 

18. 10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai 

Januari 1996. 

19. 1995 :  Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 

20. 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 

21. 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote 

trading). 

22. 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.1.2 Gambaran Umum Unit Analisis 

Penelitian ini meneliti mengenai Perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan yang ada di Indonesia. Adapun perusahaan-perusahaan yang 

dimaksud sebagai berikut: 

1. PT Aneka Tambang Tbk 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk (“Perusahaan” 

atau “Antam”) didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 22 tahun 1968, dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka 

Tambang”, dan diumumkan dalam tambahan No. 36, Berita Negara No. 56, 

tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 Juni 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 26 tahun 1974, status Perusahaan diubah dari Perusahaan Negara menjadi 



 

Perusahaan Negara Perseroan Terbatas (“Perusahaan Perseroan”) dan sejak itu 

dikenal sebagai “Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang”. Berdasarkan 

Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di 

bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di 

bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan 

dengan bahan galian tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2005, Perusahaan dan anak 

perusahaan mempunyai karyawan tetap sejumlah 3.239 orang (30 June 

2004:3.382). Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 

1968. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Aneka Tambang Jalan Letjen 

T.B. Simatupang No. 1. Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. 

2. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (”Perusahaan“) 

didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 

tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1, yang telah diubah dengan 

Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari 

notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut disahkan oleh Menteri 

Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7553 HT.01.04.TH.85 tanggal 28 

November 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33, Tambahan No. 

550, tanggal 25 April 1986. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami 

beberapa kali perubahan, yang terakhir mengenai penyesuaian seluruh Anggaran 

Dasar Perusahaan terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (“PT”) dan nama Perusahaan dapat disingkat menjadi PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia No. AHU-50395.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 serta 

diumumkan dalam Berita Negara No. 18255, Tambahan No. 76 tanggal 19 

September 2008 Perusahaan dan anak-anak Perusahaan (bersama-sama disebut 

(“Grup”) bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, 

pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara 

baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik 

tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-



 

jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri 

pertambangan batubara beserta hasil olahannya. PT Tambang Batubara Bukit 

Asam memiliki dua lokasi penambangan yaitu Tanjung Enim yang merupakan 

pertambangan terbuka (open pit mining) dan Ombilin yang merupakan tambang 

dalam (underground mining). 

3. PT Bumi Resources Tbk 

PT Bumi Resources Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, adalah 

suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang 

Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, 

sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 103, 

tanggal 28 Nopember 1973, yang keduanya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, 

SH, Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman berdasarkan Keputusan No. Y.A. 5/433/12 tanggal 12 Desember 

1973, didaftarkan di buku Register Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Surabaya tanggal 27 Desember 1973 dengan nomor pendaftaran 1824/1973 dan 

telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 2 Januari 1974, Tambahan No. 7. 

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah 

berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perbengkelan, pertanian, 

pertambangan, pengangkutan, real-estate, jasa dan agen/perwakilan. Kegiatan 

usaha utama Perseroan adalah melakukan penambangan di permukaan tanah 

(surface open cut mining) dengan hasil tambang utama berupa batu bara thermal 

dari pertambangannya di Indonesia. Perseroan saat ini adalah produsen batu bara 

thermal terbesar di Indonesia, memproduksi kira-kira 28,6% dari total produksi di 

Indonesia selama tahun 2006, dan eksportir batu bara terbesar di Indonesia. 

Perseroan memegang ijin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan 

penambangan batu bara di area konsesi seluas kurang lebih 90.960 hektar di 

Kalimantan Timur sampai 2021 dan di daerah konsesi lain kurang lebih seluas 

70.153 hektar di Kalimantan Selatan sampai 2019. Sampai dengan informasi ini 

diumumkan, Perseroan memiliki sebanyak enam pertambangan yang telah 

beroperasi komersial tambang-tambang di Sangatta dan Bengalon dioperasikan 

oleh anak perusahaannya PT Kaltim Prima Coal, pengekspor batu bara terbesar di 



 

dunia, dan tambang-tambang di Senakin, Satui, Mulia Asam-Asam dan Batulicin 

dioperasikan oleh anak perusahaannya yaitu Arutmin. 

4. PT Medco Energi Internasional Tbk 

PT Medco Energi Internasional Tbk (Perusahaan atau MEI) didirikan 

dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970, 

berdasarkan akta notaris No. 19 dari Imas Fatimah, S.H., pada tanggal 9 juni 

1980. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

(MKRI) dengan surat keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tambahan No. 1020 

tanggal 22 Desember 1981. Sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar perusahaan, 

ruang lingkup aktifitasnya terdiri dari, antara lain eksplorasi untuk dan produksi 

methanol pertambangan inyak dan gas bumi dan aktifitas energi lainnya, termasuk 

usaha pengeboran darat dan lepas pantai, serta melakukan investasi (langsung 

maupun tidak langsung) pada anak perusahaan. Perusahaan memulai kegiatan 

operasi komersialnya pada tanggal 13 Desember 1980. Perusahaan berdomisili di 

Jakarta dan kantor pusat beralamat di Gedung Graha Niaga lantai 16, Jalan 

Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190. 

5. PT International Nickel Indonesia Tbk 

PT International Nickel Indonesia Tbk. (“PT Inco” atau “Perseroan”) 

didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta notaris Eliza Pondaag, No. 49 di 

Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat 

Keputusan No. JA5/69/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Berita 

Negara No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa 

kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan akta Nomor 49 

tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito 

S.H., notaris di Jakarta yang memuat tentang pemecahan satu saham menjadi 

sepuluh saham biasa Perseroan. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-UMHT.01.10–

6366 tanggal 17 Desember 2007 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 

Kotamadya Jakarta Selatan dengan surat No. 09.03.1.13.29245 tanggal 28 



 

Desember 2007. Sekitar 61% saham Perseroan dimiliki oleh Vale Inco Limited 

(sebelumnya CVRD Inco Limited), sekitar 18% oleh masyarakat melalui Bursa 

Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta), sekitar 20% oleh Sumitomo 

Metal Mining Co., Ltd., dan sisanya oleh empat perusahaan Jepang lainnya. Induk 

Perusahaan Perseroan adalah Companhia Vale do Rio Doce, sebuah perusahaan 

yang terdaftar di Brasil. Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako dan kantor pusat 

berlokasi di Jakarta. Operasi Perseroan didasarkan atas Kontrak Karya yang 

ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) dan 

Perseroan. Kontrak Karya ini memberikan hak kepada Perseroan untuk 

mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu 

lainnya di daerah yang sudah ditentukan di Pulau Sulawesi. Kontrak Karya 

(“Kontrak Karya 1968”) ini pada awalnya ditandatangani pada tanggal 27 Juli 

1968 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 15 Januari 1996, 

Perseroan dan Pemerintah menandatangani Persetujuan Perubahan dan 

Perpanjangan Kontrak Karya 1968 (“Persetujuan Perpanjangan”), yang 

memperpanjang izin operasi Perseroan sampai tahun 2025. Persetujuan 

Perpanjangan ini akan dapat diperpanjang lagi setelah tahun 2025 dengan adanya 

persetujuan Pemerintah. 

6. PT Timah Tbk 

PT Timah Tbk. (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris Imas 

Fatimah, SH, No. 1 tanggal 2 Agustus 1976. Akta notaris tersebut telah beberapa 

kali mengalami perubahan. Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah 

memberikan persetujuan atas perubahan akta-akta notaris Imas Fatimah, SH, No. 

85 tanggal 28 Juli 1995 dan No. 11 tanggal 4 Agustus 1995 melalui Surat 

Keputusan No. C2-9985.HT.01.04.Th.95 tanggal 14 Agustus 1995 sehubungan 

dengan penawaran saham Seri B dan Global Depository Receipts (GDR) secara 

bersamaan melalui pasar modal domestik dan internasional. Pada tanggal 27 

September 1995, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam) melalui suratnya No. S-1246/PM/1995 untuk melakukan 

penawaran umum atas 176.155.000 saham Seri B dan GDR milik Perusahaan. 

Penawaran umum yang terakhir dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1995. Menteri 



 

Kehakiman juga telah memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar 

Perusahaan yang dibuat dengan akta notaris Imas Fatimah, SH, No. 7 tanggal 7 

Mei 1998 melalui Surat Keputusan No. C2-5421.HT.01.04.Th.98 tanggal 27 Mei 

1998 sehubungan dengan pengelompokan unit usaha Perusahaan. Dengan 

perubahan anggaran dasar tersebut, nama Perusahaan berubah dari PT Tambang 

Timah (Persero) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk, 

disingkat PT Timah Tbk. Perusahaan berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka 

Belitung. Perusahaan mempekerjakan sebanyak 336 orang karyawan.  

7. PT Central Korporindo International Tbk 

PT Central Korporindo International Tbk (perusahaan) didirikan 

berdasarkan Akta Notaris Mulyoto, S.H., No. 18 tanggal 13 September 1999 di 

Boyolali. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Repubik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-1920HT.01.01.TH2000 tanggal 10 

Februari 2000. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali 

perubahan terakhir dengan Akta Notaris Imah Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 5 

Februari 2004 mengenai perubahan modal dasar dan perubahan susunan 

pemegang saham perusahaan. Akta perubahan ini sedang dalam proses pengajuan 

permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar 

perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama bergerak pada bidang 

pembangunan pembangkit tenaga listrik, mengelola, dan mengusahakan 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pada saat ini perusahaan telah 

melakukan aktifitas perdagangan batubara selama masa transisi pelaksanaan 

pembangunan PLTU. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan kantor pusat 

perusahaan terletak di Gedung Mayapada Lt. 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 

28, Jakarta. 

8. PT Citatah Industri Marmer Tbk 

PT Citatah didirikan pada tanggal 26 September 1974 dalam rangka 

Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6/1968 berdasarkan akta 

notaris No. 77 dari Komar Andasasmita, S.H., pada tanggal 26 September 1974. 

Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (MKRI) 



 

dengan surat keputusan No. Y.A.5/362/17 pada tanggal 8 Desember 1975 dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38  pada tanggal 11 Mei 

1976 tambahan No. 348. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk 

memproduksi dan menjual marmer kerajinan tangan dari marmer, dan aktifitas 

lainnya yg berhubungan dengan marmer. Perusahaan memulai kegiatan operasi 

komersialnya pada tahun 1976. Perusahaan berdomisili di Pinangsia III No. 31, 

Jakarta dan pabrik-pabriknya berlokasi di Pangkep (Sulawesi Selatan), Bandung, 

dan Karawang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Dimana pengertian metode deskriptif menurut 

Moch. Nazir (2003:54), yaitu:   

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut  Marzuki (2002:7) 

sebagai berikut: 

“Metode verifikatif merupakan metode yang bertujuan melakukan 

pengujian hipotesis, pengaruh variabel X terhadap variabel Y.”  

Dimana tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan tujuan dari 

metode verifikatif adalah untuk menguji suatu pengetahuan. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Rasio Likuiditas, Rasio 

Leverage, dan Rasio Profitabilitas serta Pengaruhnya terhadap Harga Saham pada 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di BEI”, maka terdapat 

empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 



 

1. Variabel bebas (Independent variabel), yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lainnya. Variabel ini terdiri dari: 

a. Rasio Likuiditas (X1) 

Rasio likuiditas menggambarkan tentang kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh 

tempo. Indikator yang digunakan adalah quick (acid test) ratio. Quick 

(acid test) ratio adalah rasio yang menggambarkan tentang tingkat 

likuiditas perusahaan yang dihitung melalui current assets dikurangi 

persediaan (inventory) dibagi dengan current liabilities. 

b. Rasio Leverage (X2) 

Rasio leverage menggambarkan tentang jumlah pinjaman (hutang) 

perusahaan yang dibiayai oleh assets (aktiva) dan equity (modal). 

Indikator yang digunakan adalah debt to equity ratio. Debt to equity 

ratio adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri. 

c. Rasio Profitabilitas (X3) 

Rasio profitabilitas menggambarkan tentang tingkat keuntungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan dari penggunaan assets (aktiva) dan equity 

(modal). Indikator yang digunakan adalah return on assets. Return on 

assets adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dari assets yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut.  

2. Variabel terikat (Dependent variabel), yaitu suatu varibel dimana faktor 

keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada 

penelitian ini yaitu harga saham pada saat penutupan (closing price) 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan (Y).  

Untuk lebih jelasnya, variabel-variabel penelitian dapat 

dioperasionalisasikan sebagai berikut: 

 

 

 



 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 
Variabel Konsep Variabel Indikator Satuan 

Rasio 

Likuiditas 

(X1) 

 

Rasio likuiditas adalah 
rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek 
yang telah jatuh tempo. 

 

bilitiesCurrentLia
InventoryetsCurrentAssQuickRatio −

=

 
Rasio 

 

Rasio 

Leverage  

(X2) 

 

Rasio yang 
menggambarkan seberapa 
besar hutang perusahaan 

dibiayai oleh modal 
sendiri. 

 

EquityTotal
TotalDebtDER =  Rasio 

Rasio 

Profitabilitas 

(X3) 

 

Rasio yang 
menggambarkan tentang 

seberapa besar kemampuan 
perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam 
hubungannya dengan 
penjualan, aktiva, dan 

modal 

AssetsTotal
EATROA =  Rasio 

Harga 

Saham 

(Y) 

 

Harga yang diharapkan 
dari saham pada setiap 

akhir tahun pertama dari 
saham hari ini sebagaimana 

dilihat oleh investor 
tertentu pada waktu 
melakukan analisis. 

Closing Price Rasio 

Sumber : Penulis 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Rashidhan Rasyad (2003:12) bahwa data sekunder yaitu data yang dikumpulkan 

pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada 



 

waktu tersebut. Data ini diperoleh dari bahan-bahan yang berhubungan dengan 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan Capital Market Directory. 

2. Internet. 

3. Informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian seperti 

artikel, jurnal penelitian, dan majalah serta surat kabar. 

 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data serta informasi yang dapat menunjang penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik-teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori yang 

mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, 

serta menelaah literatur teoritis berupa buku, makalah, dan jurnal yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Melakukan penelitian secara tidak langsung ke perusahaan yaitu melalui 

penelitian ke pojok bursa ITB dan pojok bursa YPKP untuk mendapatkan 

ringkasan laporan tahunan (annual report summary) perusahaan yang 

nantinya akan ditransformasikan sebagai variabel penelitian. 

 

3.2.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi (population) merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Dimana penelitian ini 

menggunakan populasi yaitu Perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan di 

Indonesia yang berjumlah 23 perusahaan (pada tahun 2003-2008). 

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan 

kriteria-kriteria tertentu. Teknik purposive sampling ini merupakan salah satu 

bentuk non-probability sampling. Menurut Riduwan (2006:63) purposive 

sampling adalah teknik mengambil sampel yang digunakan oleh peneliti jika 



 

peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan 

sampelnya atau penentuan sampel berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu 

(disengaja). Kriteria yang digunakan adalah: 

1. Perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam Sektor Pertambangan yang 

telah go public dan terdaftar selama periode penelitian. 

2. Perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun. 

3. Perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya telah diaudit oleh 

perusahaan independen. 

Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 8 perusahaan yang termasuk kedalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 
No Nama Perusahaan 

1 PT Aneka Tambang Tbk 

2 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

3 PT Bumi Resources Tbk 

4 PT Medco Energi Internasional Tbk 

5 PT International Nickel Indonesia Tbk 

6 PT Timah Tbk 

7 PT Central Korporindo Internasional Tbk 

8 PT Citatah Industri Marmer Tbk 
     Sumber: JSX Statistics 4th Quarter 

 

3.2.6 Analisis Data Statistik 

Pengolahan data dilakukan melalui analisis statistik untuk pengujian 

secara verifikatif dalam mengukur pengaruh Rasio  Likuiditas yang diukur dengan 

Quick Ratio, Rasio Leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio, dan Rasio 

Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets terhadap variabel dependen, 

yaitu Harga Saham yang diukur dengan closing price.. Adapun analisis statistik 

yang digunakan sebagai berikut:  



 

3.2.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data, 

dimana data yang normal atau terdistribusi secara normal akan memusat pada 

nilai rata – rata dan median. Uji normalitas betujuan untuk mengetahui seberapa 

besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan didalam 

penelitian ini. Data yang baik yang dapat dipakai dalam suatu penelitian adalah 

data yang telah terdistribusi secara normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat 

dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan antara lain analisis 

grafik histogram dan normal probability plots. 

Uji normalitas yang menggunakan analisis grafik histogram ini dapat 

dilakukan dengan melihat pada grafik distribusi normal. Data dikatakan normal 

jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung imbang, baik pada sisi 

kiri maupun sisi kanan dan kurva berbentuk menyerupai lonceng yang hampir 

sempurna. 

Sedangkan uji normalitas yang menggunakan normal probability plots 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan 

variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Menurut Ghozali (2001:74) dasar pengambilan keputusan dalam deteksi 

normalitas yaitu:  

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.2.6.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi ini membahas mengenai keeratan hubungan antara 

variabel X dan variabel Y, sedangkan ukuran yang dipakai untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan atau seberapa kuat hubungan yang terjadi antara 

variabel-variabel tersebut dinamakan dengan koefisien korelasi. Langkah-langkah 

yang digunakan di dalam analisis korelasi sebagai berikut: 

 



 

1. Korelasi Berganda (Multiple Correlation) 

Sedangkan untuk korelasi simultan antara variabel independen (X1,X2,X3) 

dengan variabel dependen (Y) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 
Nilai koefisien baik secara parsial maupun simultan harus terdapat dalam 

batas -1≤R≤1. Untuk menentukan tingkat hubungan dari koefisien korelasi 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Tingkat Hubungan Korelasi 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.00 Sangat kuat 

Sumber : Riduwan (2006:136) 

 

2. Korelasi Linear 

Korelasi ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan serta arah 

hubungan secara parsial antara variabel independen (X1,X2,X3) dengan 

variabel dependen (Y). Dengan rumus korelasi pearson product moment 

sebagai berikut: 
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Dimana : 

r  = Koefisien korelasi 

Xi = Variabel independen (X1,X2,X3) 

Y = Variabel dependen 

n = Jumlah data 

 

3.2.6.3 Analisis Regresi 

Teknik regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

fungsional antara variabel dependen dihubungkan dengan dua atau lebih variabel 

independen. Dimana menurut Riduwan (2006:145) regresi atau peramalan adalah 

suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin 

terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang 

yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Jadi, regresi mengemukakan 

tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan 

kontribusi menentukan keputusan terbaik. 

1. Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana 

keadaan (naik atau turunnya) variabel terikat (Dependent variabel), bila dua atau 

lebih variabel bebas (Independent variabel) sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan) nilainya. Jadi analisis regresi berganda dilakukan bila jumlah 

variabel independennya dua atau lebih. Adapun persamaan untuk model populasi 

sebagai berikut: 

Y = β0+β1X1+β2X2+β3X3+ ε 

Sedangkan persamaan ketiga variabel tersebut sebagai berikut: 

Y = b0+b1X1+b2X2+b3X3+ ε 

Dimana: 

• Y  = Harga Saham 

• X1  = Quick (acid test) Ratio 

• X2  = Debt to Equity Ratio 

• X3  = Return on Assets 

• β0/b0 = Intercept 



 

• β1,2,3/b1,2,3 = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

dimana masing-masing mempunyai interpretasi sebagai rata-rata perubahan 

yang diharapkan dalam respon Y (negative/positive) per unit perubahan dalam 

masing-masing variabel X disebut dengan slope. 

• ε  = error term 

Dimana menurut Salvatore (2005:178), masalah-masalah yang sering 

timbul dalam suatu analisis regresi adalah kemungkinan munculnya masalah 

sebagai berikut: 

a. Multikolinearitas 

Kesalahan masalah dari koefisien untuk berbagai variabel independen cukup 

besar kaitannya dengan ukuran koefisien, sehingga hanya sedikit keyakinan 

yang dapat ditempatkan pada hubungan yang diestimasi antara setiap variabel 

independen dengan variabel dependen. Masalah ini berkaitan dengan 

multikolinearitas, yang diartikan sebagai kondisi dimana variabel-variabel 

independen tidak benar-benar independen satu sama lain tetapi memiliki nilai-

nilai yang ditetapkan secara bersama-sama. Pada program SPSS 15.0 for 

windows dapat diuji ada tidaknya multikolinearitas dengan memperhatikan 

nilai Variance Inflaton Factor (VIF). Bila pada variabel bebas terdapat nilai 

VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas. Rumus yang digunakan 

untuk memperoleh nilai VIF sebagai berikut: 

 

Tolerance
VIF 1

=  

 

b. Otokorelasi 

Dalam menggambarkan nilai residu time series, diharapkan diperoleh nilai 

residu yang terdistribusi secara random di sekitar rata-rata sebesar nol. 

Kondisi dimana nilai residu tidak independen satu sama lain dan tidak 

terdistribusi secara random dalam suatu deret waktu disebut sebagai kondisi 

otokorelasi. Untuk mengukur sampai sejauhmana terdapat korelasi serial 

(otokorelasi) dalam residu, dipergunakan statistik Durbin – Watson. Statistik 

Durbin – watson(d) dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 
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Angka Durbin – Watson yang menunjukkan antara -2 sampai +2 maka berarti 

tidak ada otokorelasi. Sedangkan jika dibawah -2 berarti ada otokorelasi 

positif dan di atas +2 maka ada otokorelasi negatif.  

 

2. Regresi Sederhana (Linear Regression) 

 Regresi sederhana merupakan model hubungan antara variabel tidak bebas 

(Y) dan variabel bebas (X). Setiap perubahan variabel bebas (X) akan diimbangi 

dengan perubahan variabel tidak bebas (Y). Adapun persamaan garis regresi linier 

sederhana, sebagai berikut: 

  Ŷ  =  a + bX  

Dimana: 

a  = Intercept (konstanta) 

b  =  Koefisien arah garis linier yang menunjukkan satu satuan X terhadap 

perubahan Y  

Dimana menurut  Riduwan (2006:145) a dapat dicari dengan rumus: 

n
XbY

a ∑∑ −
=  

Sedangkan b menurut Riduwan (2006:145) dapat dicari dengan rumus: 
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3.2.6.4 Koefisien Determinasi 

Untuk menentukan besarnya kontribusi suatu variabel independen 

(X1,X2,X3) terhadap variabel independen (Y) dapat digunakan koefisien 

determinasi, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

%1002 xrKD i=  

 



 

 

Dimana : 

KD = Koefisien Determinasi 

ri = Koefisien Korelasi 

 

3.2.6.5 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berupa hubungan yang ada 

antara variabel independen (variabel X) itu sendiri dan ada atau tidaknya pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen (variabel X) terhadap variabel 

dependen (variabel Y) secara langsung. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut, maka perlu dilakukan 

pengujian dengan menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment (PPM) 

dan korelasi parsial. Sedangkan untuk menguji hubungan variabel-variabel 

penelitian dapat menggunakan korelasi ganda (multiple correlation). Dan untuk 

menentukan diterima atau tidaknya hipotesis, digunakan statistik uji t untuk 

korelasi Pearson dan uji F untuk korelasi ganda. 

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan  

  Pengujian hipotesis secara simultan, dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis Penelitian 

H0 : r1 = r2 = r3 =.0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara simultan dari variabel rasio likuiditas (X1), 

rasio leverage (X2), dan rasio profitabilitas (X3) 

terhadap harga saham Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI (Y). 

Ha : r1 = r2 =.r3. ≠. 0, artinya paling tidak terdapat salah satu dari variabel 

rasio likuiditas (X1), rasio leverage (X2), dan rasio 

profitabilitas (X3)  yang berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap harga saham Perusahaan 

Sektor Pertambangan yang listing di BEI (Y). 

 



 

 

b. Menentukan Tingkat Signifikansi 

Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) dengan derajat 

kebebasan (db = n - k- 1) = 40 - 3 - 1= 36 

Dimana : 

r = nilai koefisien korelasi partial 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

c. Uji Signifikansi F 

Sedangkan untuk korelasi ganda menggunakan Fhitung dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan. Derajat kebebasan korelasi ganda 

adalah df pembilang = k dan df penyebut = (n – k – 1). 

Dimana: 

k = jumlah variabel independen 

n = jumlah data 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria yang digunakan untuk 

penerimaan dan penolakan hipotesis null sebagai berikut: 

1). H0 diterima bila  :  Fhitung <  Ftabel

2). H0 ditolak bila  : Fhitung  > Ftabel 

Atau perhitungan dengan menggunakan software SPSS 15.0 : 

H0 ditolak atau pengaruh signifikansi apabila: 

Significance F Change < α = 0.05 

H0 diterima atau pengaruh tidak signifikansi apabila: 

Significance F Change > α = 0.05 

 



 

 

Gambar 3.1 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 (uji F) 
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2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh signifikan antar variabel penelitian. Pengujian hipotesis secara 

parsial dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis Penelitian 

1. H0 : r1 = 0,  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio 

likuiditas (X1) terhadap harga saham Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di  BEI (Y). 

Ha : r1 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio likuiditas 

(X1) terhadap harga saham Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI (Y). 

2. H0 : r2 = 0,  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio 

leverage (X2) terhadap harga saham Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI (Y). 

Ha : r2 ≠ 0,   terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio leverage (X2) 

terhadap harga saham Perusahaan Sektor Pertambangan 

yang listing di BEI (Y). 

3. H0 : r3  = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio 

profitabilitas (X3) terhadap harga saham Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI (Y). 



 

Ha : r3 ≠ 0,  terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio profitabilitas 

(X3) terhadap harga saham Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI (Y). 

b. Menentukan Tingkat Signifikansi 

Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) dengan derajat 

kebebasan (db = n - k- 1) = 40 - 1  - 1 = 38 

Dimana : 

r = nilai koefisien korelasi partial 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

c. Mencari t Hitung 

Mencari t hitung 2 pihak dengan menggunakan software SPSS 15.0 atau 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

21
2

r
nrt
−

−
=  

dimana :  

r = koefisien korelasi 

n = jumlah data 

d. Pengambilan Kesimpulan 

1). H0 diterima jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada di daerah 

penerimaan H0, dimana -ttabel<thitung<ttabel  

2). H0 ditolak jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada di daerah penolakan 

H0, dimana thitung ≥ ttabel dan -thitung ≤ - ttabel

Atau perhitungan dengan menggunakan software SPSS 15.0 : 

H0 ditolak atau pengaruh signifikansi apabila: 

Significance t Change < α = 0.05 

H0 diterima atau pengaruh tidak signifikansi apabila: 

Significance t Change > α = 0.05 

 

 

 



 

Gambar 3.2 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 (uji t) 

   Daerah Penerimaan Ho 

Daerah 
penolakan Ho 

- t tabel (α / 2, df)    0              t tabel (α / 2, df) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1   Kondisi dan Perkembangan Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan 

Rasio Profitabilitas pada Perusahaan-Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-2008.  

4.1.1 Kondisi Rasio Likuiditas yang di ukur dengan Quick Ratio pada 

Perusahaan-Perusahaan Sektor Pertambangan yang listing di BEI. 

Quick Ratio merupakan salah satu indikator untuk mengukur rasio 

likuiditas. Quick Ratio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajiban perusahaan yang telah jatuh tempo yang dalam perhitungannya 

mengeluarkan persediaan (inventory) dari aktiva lancarnya (current assets). 

Besarnya nilai quick ratio suatu perusahaan dapat dihitung sebagai berikut: 

%100x
bilitiesCurrentLia

InventoryetsCurrentAssQuickRatio −
=

 
Data penelitian berupa Quick Ratio (rasio cepat) yang diperoleh dari 

laporan keuangan dalam bentuk perhitungan rasio keuangan masing-masing 

perusahaan. Adapun data rasio cepat (Quick Ratio) dari masing-masing 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan tersebut periode 2003-2008 

disajikan dalam tabel Quick Ratio sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Data Rasio Cepat (Quick Ratio) pada perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan periode 2003-2008 

Quick Ratio  
Tahun 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Rata-
rata 

1 
PT Aneka 
Tambang Tbk 4,93 2,83 2,00 2,01 3,74 6,10 21,6 3,60 

 

 

 

 



 

Quick Ratio  
Tahun 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Rata-
rata 

2 

PT Tambang 
Batubara Bukit 
Asam Tbk 3,18 3,42 3,98 4,84 4,04 3,35 22,8 3,80 

3 
PT Bumi 
Resources Tbk 0,41 0,52 0,72 1,06 1,31 1,08 5,1 0,85 

4 
PT Medco Energi 
Internasional Tbk 2,61 1,99 2,05 2,07 1,80 2,18 12,7 2,12 

5 

PT International 
Nickel Indonesia 
Tbk 1,6 1,89 3,00 3,98 2,00 3,45 15,92 2,65 

6 PT Timah Tbk 1,25 0,90 0,72 0,36 1,62 0,69 5,54 0,92 

7 

PT Central 
Korporindo 
Internasional Tbk 3,55 3,17 3,06 1,20 0,53 0,49 12 2,00 

8 

PT Citatah 
Industri Marmer 
Tbk 0,32 0,3 0,06 0,12 0,11 0,43 1,34 0,223 

 Total  17,85 15,02 15,59 15,64 15,15 17,77   
 Min 0,32 0,3 0,06 0,12 0,11 0,43   
 Max  4,93 3,42 3,98 4,84 4,04 6,10   
 Rata-rata 2,2313 1,878 1,9488 1,955 1,8938 2,221   

Sumber: data diolah  

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Quick Ratio pada 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan pada tahun 2003 sebesar 223,13%. 

Artinya adalah setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar yang 

cepat cair sebesar Rp 2,2313. Perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio 

tertinggi bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah PT Aneka 

Tambang Tbk dengan nilai Quick Ratio sebesar 493%. Nilai Quick Ratio yang 

positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancarnya 

oleh aktiva lancarnya yang cepat cair sebesar 4,93 kali. Nilai Quick Ratio tertinggi 

pada PT Aneka Tambang Tbk menandakan bahwa kondisi perusahaan tersebut 

sangat likuid jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya karena 

terjadi peningkatan terhadap aktiva lancarnya sebesar 102,8% yaitu dari Rp 

1.256.790.000.000 pada tahun 2002 menjadi Rp 2.548.841.000.000 pada tahun 

2003, sedangkan persediaan perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,05%. 

Hutang lancar perusahaan hanya mengalami peningkatan sebesar 4,6%. 

 



 

Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio terendah adalah 

PT Citatah Industri Marmer Tbk dengan nilai Quick Ratio sebesar 32%. 

Walaupun nilai Quick Ratio perusahaan ini bernilai positif, tetapi hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menjamin hutang lancar yang 

dimilikinya dengan aktiva lancarnya yang cepat cair. Semakin tinggi nilai quick 

ratio, maka semakin baik kondisi likuiditas perusahaan, tetapi dengan nilai Quick 

Ratio yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa adanya kelebihan uang tunai 

(idle money) atau aktiva lancar lainnya bila dibandingkan dengan yang 

dibutuhkannya sekarang. 

Pada tahun 2004 rata-rata nilai Quick Ratio  pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar 15,8% menjadi 187,8%. 

Artinya adalah setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar yang 

cepat cair sebesar Rp 1,878. Perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio tertinggi 

adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk dengan nilai Quick Ratio sebesar 

342%. Bila dibandingkan dengan tahun 2003, terjadi peningkatan nilai Quick 

Ratio sebesar 7,5% dari 318% pada tahun 2003 menjadi 342% pada tahun 2004. 

Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aktiva lancar perusahaan 

sebesar 26,5% yaitu dari Rp 1.295.669.000.000 pada tahun 2003 menjadi Rp 

1.638.657.000.000 pada tahun 2004. Peningkatan juga terjadi pada hutang 

lancarnya sebesar 20,3% yaitu dari Rp 360.196.000.000 pada tahun 2003 menjadi 

Rp 433.166.000.000 pada tahun 2004. Sedangkan persediaannya hanya 

mengalami peningkatan sebesar 2,5%. Perusahaan yang memiliki nilai Quick 

Ratio terendah adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk dengan nilai Quick Ratio 

sebesar 30%. Terjadi penurunan pada nilai Quick Ratio perusahaan tersebut 

sebesar 6,25% dari 32% pada tahun 2003 menjadi 30% pada tahun 2004. Hal ini 

disebabkan oleh penurunan jumlah aktiva lancarnya sebesar 2,3% dan persediaan 

juga mengalami penurunan sebesar 2,29% yaitu dari Rp 119.747.000.000 pada 

tahun 2003 menjadi Rp 117.003.000.000 pada tahun 2004. Sedangkan hutang 

lancarnya mengalami peningkatan sebesar 3,5% yaitu dari Rp 58.638.000.000 

pada tahun 2003 menjadi Rp 60.423.000.000 pada tahun 2004.  



 

Pada tahun 2005, rata-rata nilai Quick Ratio pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 3,8% menjadi 194,88%. 

Artinya adalah setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar yang 

cepat cair sebesar Rp 1,9488. Perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio 

tertinggi adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk yaitu sebesar 398%. Bila 

dibandingkan dengan tahun 2004, terjadi peningkatan pada nilai Quick Ratio 

sebesar 16,4%. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan pada aktiva 

lancar sebesar 27,5% yaitu dari Rp 1.638.657.000.000 pada tahun 2004 menjadi 

Rp 2.088.957.000.000 pada tahun 2005 dan persediaan perusahaan juga 

mengalami peningkatan sebesar 58,2% yaitu dari Rp 155.440.000.000 pada tahun 

2004 menjadi Rp 245.890.000.000 pada tahun 2005.  Sedangkan hutang lancarnya 

hanya mengalami peningkatan sebesar 6,9%. Adapun nilai Quick Ratio terendah 

pada tahun 2005 adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar 6%. 

Terjadi penurunan nilai Quick Ratio yang cukup besar yaitu sekitar 80% dari 30% 

pada tahun 2004 menjadi 6% pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan hutang lancar yang cukup besar yaitu 193,6% dari Rp 

60.423.000.000 pada tahun 2004 menjadi Rp 177.391.000.000 pada tahun 2005, 

sedangkan aktiva lancar dan persediaannya mengalami penurunan yang masing-

masing sebesar 10,3% dan 5,2% dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2006, rata-rata nilai Quick Ratio pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 0,3% menjadi 195,5%. 

Artinya adalah setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar yang 

cepat cair sebesar Rp 1,955. Perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio tertinggi 

adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk yaitu sebesar 484%. Terjadi 

peningkatan nilai Quick Ratio sebesar 21,6% dari 398% pada tahun 2005 menjadi 

484% pada tahun 2006. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktiva lancar 

perusahaan sebesar 12,4% yaitu dari Rp 2.088.957.000.000 pada tahun 2005 

menjadi Rp 2.347.761.000.000 pada tahun 2006 dan persediaan perusahaan yang 

juga mengalami peningkatan sebesar 6,25% yaitu dari Rp 245.890.000.000 pada 

tahun 2005 menjadi Rp 261.249.000.000 pada tahun 2006. Sedangkan hutang 

lancarnya mengalami penurunan sebesar 6,8%. Sedangkan perusahaan yang 



 

memiliki nilai Quick Ratio terendah pada tahun 2006 adalah PT Citatah Industri 

Marmer Tbk yaitu sebesar 12%. Terjadi peningkatan sebesar 100% dari 6% pada 

tahun 2005 menjadi 12% pada tahun 2006. Hal ini disebabkan karena terjadinya 

penurunan pada persediaan sebesar 30,9% yaitu dari Rp 110.954.000.000 pada 

tahun 2005 menjadi Rp 76.641.000.000 pada tahun 2006, diikuti dengan 

penurunan pada aktiva lancar dan hutang lancarnya yang masing-masing sebesar 

19% dan 1,2%. 

Pada tahun 2007, rata-rata nilai Quick Ratio pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar 3,1% menjadi 189,38%. 

Artinya adalah setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar yang 

cepat cair sebesar Rp 1,8938. Perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio 

tertinggi adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk yaitu sebesar 404%. 

Terjadi penurunan nilai Quick Ratio sebesar 16,5%. Hal ini disebabkan karena 

hutang lancar perusahaan mengalami peningkatan yang lebih besar daripada 

aktiva lancarnya. Aktiva lancar perusahaan hanya mengalami peningkatan sebesar 

31,2% yaitu dari Rp 2.347.761.000.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 

3.080.350.000.000 pada tahun 2007 dan persediaan perusahaan juga mengalami 

peningkatan sebesar 3,92% yaitu dari Rp 261.249.000.000 pada tahun 2006 

menjadi Rp 271.482.000.000 pada tahun 2007. Sedangkan hutang lancar 

perusahaan mengalami peningkatan sebesar 61,1% yaitu dari Rp 431.533.000.000 

pada tahun 2006 menjadi Rp 695.010.000.000 pada tahun 2007. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio terendah adalah PT Citatah Industri 

Marmer Tbk yaitu sebesar 11%. Terjadi penurunan sebesar 9,1% dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena aktiva lancar dan persediaan perusahaan 

mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 5,57% dan 5,3%. Sedangkan 

hutang lancar perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1,1%.  

Pada tahun 2008, rata-rata nilai Quick Ratio pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 17,3% menjadi 222,1%. 

Artinya adalah setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar yang 

cepat cair sebesar Rp 2,221. Perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio tertinggi 

adalah PT Aneka Tambang Tbk yaitu sebesar 610%. Terjadi peningkatan dari 



 

tahun sebelumnya sebesar 63,1%. Hal ini disebabkan oleh penurunan hutang 

lancar yang cukup besar jika dibandingkan dengan penurunan aktiva lancarnya. 

Aktiva lancar perusahaan mengalami penurunan sebesar 27,7% yaitu dari Rp 

8.048.100.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 5.819.532.000.000 pada tahun 

2008. Persediaan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 5,49% yaitu dari Rp 

1.319.084.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 1.391.472.000.000 pada tahun 

2008 Sedangkan hutang lancar perusahaan mengalami penurunan sebesar 59,6% 

yaitu dari Rp 1.798.817.00.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 725.942.000.000 

pada tahun 2008. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Quick Ratio 

terendah adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar 43%. Terjadi 

peningkatan nilai Quick Ratio dari tahun sebelumnya sebesar 290,1%. Hal ini 

disebabkan karena terjadi peningkatan pada aktiva lancar sedangkan hutang lancar 

mengalami penurunan. Aktiva lancar perusahaan mengalami peningkatan sebesar 

25,7% yaitu dari Rp 92.640.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 

116.432.000.000 pada tahun 2008. Persediaan perusahaan mengalami penurunan 

sebesar 19,6% yaitu dari Rp 72.611.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 

58.360.000.000 pada tahun 2008. Sedangkan hutang lancar perusahaan 

mengalami penurunan sebesar 23% yaitu dari Rp 177.166.000.000 pada tahun 

2007 menjad Rp 136.411.000.000 pada tahun 2008. Hal ini menandakan bahwa 

kondisi likuiditas perusahaan dalam keadaan baik, tetapi karena tingginya nilai 

Quick Ratio pada perusahaan-perusahaan tersebut menandakan bahwa adanya 

kelebihan uang tunai (idle money) yang cukup besar. 

Berdasarkan tabel serta penjelasan diatas, maka dapat digambarkan 

kondisi serta perkembangan rasio likuiditas yang di ukur dengan Quick Ratio pada 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan periode 2003-2008 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.1 

Grafik Perkembangan Quick Ratio pada perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-2008 
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Berdasarkan grafik 4.1 diatas, maka dapat terlihat bahwa rasio likuiditas 

yang diukur dengan Quick Ratio pada setiap perusahaan selalu befluktuatif. 

Dimana terlihat bahwa rasio likuiditas tertinggi pada tahun 2003 dihasilkan oleh 

PT Aneka Tambang Tbk. Sedangkan untuk tahun 2004-2007, rasio likuiditas 

tertinggi dihasilkan oleh  PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Dan pada tahun 

2008, rasio likuiditas tertinggi kembali dihasilkan oleh PT Aneka Tambang Tbk. 

Ini membuktikan bahwa kinerja perusahaan tersebut yang diukur dari rasio 

likuiditas selama periode 2003-2008 adalah lebih baik dari perusahaan-perusahaan 

yang lainnya. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas terendah tahun 2003-

2008 adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk. Ini membuktikan bahwa kinerja 

perusahaan tersebut yang diukur dari rasio likuiditas adalah yang paling rendah 

jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

 

 

 



 

4.1.2 Kondisi Rasio Leverage yang di ukur dengan Debt to Equity Ratio 

pada Perusahaan-Perusahaan Sektor Pertambangan yang listing di 

BEI. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu indikator untuk 

mengukur rasio leverage. DER menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

membiayai hutang-hutangnya dengan menggunakan modal sendiri. Pada 

umumnya seorang investor akan mempertimbangkan keputusan dimana dia akan 

berinvestasi dengan melihat seberapa besar kecilnya nilai DER. Semakin tinggi 

DER menunjukkan semakin tingginya ketergantungan permodalan perusahaan 

terhadap pihak luar sehingga beban dan risiko perusahaan pun semakin besar. 

Besarnya niai DER suatu perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:  

%100x
EquityTotal

TotalDebtDER =
 

Data penelitian berupa Debt to Equity Ratio (DER) yang diperoleh dari 

laporan keuangan dalam bentuk perhitungan rasio keuangan masing-masing 

perusahaan. Adapun data Debt to Equity Ratio (DER) dari masing-masing 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan tersebut periode 2003-2008 

disajikan dalam tabel Debt to Equity Ratio sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Data Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan periode 2003-2008 

Debt to Equity Ratio  
Tahun 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Rata-
rata 

1 
PT Aneka 
Tambang Tbk 1,43 1,47 1,11 0,7 0,37 0,27 5,35 0,8917 

2 

PT Tambang 
Batubara Bukit 
Asam Tbk 0,49 0,41 0,38 0,35 0,4 0,53 2,56 0,4267 

3 
PT Bumi 
Resources Tbk 13,39 14,06 6,27 5,95 1,26 2,37 43,3 7,2167 

 

 

 



 

Debt to Equity Ratio  
Tahun 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Rata-
rata 

4 PT Medco Energi 
Internasional Tbk 0,96 1,56 1,7 2,21 2,85 1,77 11,05 1,8417 

5 

PT International 
Nickel Indonesia 
Tbk 0,5 0,4 0,29 0,26 0,36 0,21 2,02 0,3367 

6 PT Timah Tbk 0,48 0,6 0,79 1,06 0,5 0,51 3,94 0,6567 

7 

PT Central 
Korporindo 
Internasional Tbk 0,02 0,01 0,09 0,18 0,16 0,18 0,64 0,1067 

8 

PT Citatah 
Industri Marmer 
Tbk 2,45 4,69 12,84 

-
52,63 3,29 3,46 -25,9 -4,317 

 Total  19,72 23,2 23,47 
-

41,92 9,19 9,3   

 Min 0,02 0,01 0,09 
-

52,63 0,16 0,18   
 Max  13,39 14,06 12,84 5,95 3,29 3,46   
 Rata-rata 2,465 2,9 2,934 -5,24 1,1488 1,163   

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Debt to Equity 

Ratio pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan pada tahun 2003 sebesar 

246,5%. Artinya adalah setiap Rp 1 modal sendiri menjamin hutang sebesar Rp 

2,465. Perusahaan yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio tertinggi bila 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah PT Bumi Resources Tbk dengan 

nilai Debt to Equity Ratio sebesar 1339%. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah 

hutang yang cukup besar yaitu sebesar 260,9% dari Rp 3.039.679.000.000 pada 

tahun 2002 menjadi Rp 10.969.327.000.000 pada tahun 2003. Sedangkan modal 

sendiri hanya mengalami peningkatan sebesar 5,9% dari Rp 756.828.000.000 

pada tahun 2002 menjadi Rp 801.761.000.000 pada tahun 2003. Hal ini 

menandakan bahwa perusahaan ini mendanai sebagian besar kegiatan operasinya 

dengan pinjaman (hutang). Pinjaman tersebut digunakan untuk berinvestasi pada 

aktiva tetap. Hal ini terlihat dari peningkatan aktiva tetap perusahaan sebesar 

195,7% dari tahun sebelumnya. Perusahaan yang memiliki nilai Debt to Equity 

Ratio terendah adalah PT Central Korporindo Internasional Tbk yaitu sebesar 

0,02. Ini dapat dilihat dari jumlah modal perusahaan pada tahun 2003 sebesar Rp 

558.766.000.000 dan jumlah hutang perusahaan sebesar Rp 9.468.000.000. 



 

Pada tahun 2004, rata-rata nilai Debt to Equity Ratio pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 17,6% menjadi 

290%. Artinya adalah setiap Rp 1 modal sendiri menjamin hutang sebesar Rp 

2,90. Perusahaan yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio tertinggi adalah PT 

Bumi Resources Tbk dengan nilai Debt to Equity Ratio sebesar 1406%. Nilai 

Debt to Equity Ratio perusahaan ini mengalami peningkatan sebesar 5% yang 

artinya bahwa PT Bumi Resources Tbk meningkatkan jumlah pinjamannya. Hal 

ini ditandai dengan meningkatnya jumlah hutang perusahaan sebesar 20,8% yaitu 

dari Rp 10.375.383.000.000 pada tahun 2003 menjadi Rp 12.969.045.000.000 

pada tahun 2004. Peningkatan hutang tersebut juga dapat terlihat pada aktiva tetap 

perusahaan yang mengalami peningkatan sebesar 4,2%. Sedangkan modal sendiri 

hanya mengalami peningkatan sebesar 15% yaitu dari Rp 801.761.000.000 pada 

tahun 2003 menjadi Rp 922.233.000.000 pada tahun 2004. Ini menandakan bahwa 

perusahaan masih mengandalkan pinjaman (hutang) daripada modal sendiri untuk 

mendanai perusahaannya. Nilai Debt to Equity Ratio terendah dimiliki oleh PT 

Central Korporindo Internasional Tbk yaitu sebesar 1%. Terjadi penurunan nilai 

Debt to Equity Ratio sebesar 50%. Ini terlihat dari adanya penurunan jumlah 

hutang perusahaan sebesar 33,9% yaitu dari Rp 9.468.000.000 pada tahun 2003 

menjadi Rp 6.256.000.000 pada tahun 2004. Penurunan jumlah hutang tersebut 

tejadi karena adanya penurunan pada hutang lancar perusahaan sebesar 37,7%. 

Sedangkan modal sendiri perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,2% dari 

tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2005, rata-rata nilai Debt to Equity Ratio pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 1,2% menjadi 

293,4%. Artinya adalah setiap Rp 1 modal sendiri menjamin hutang sebesar Rp 

2,934. Perusahaan dengan nilai Debt to Equity Ratio tertinggi adalah PT Citatah 

Industri Marmer Tbk yaitu sebesar 1284%. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 173,8% yaitu dari 469% pada tahun 2004 menjadi 1284% pada 

tahun 2005. Ini disebabkan karena terjadinya penurunan jumlah modal sendiri dan 

adanya peningkatan penggunaan hutang. Perusahaan tersebut mengalami 

penurunan jumlah modal sendiri sebesar 62,8% yaitu dari Rp 45.085.000.000 



 

pada tahun 2004 menjadi Rp 16.772.000.000 pada tahun 2005. Sedangkan jumlah 

hutangnya mengalami peningkatan sebesar 1,8%. Perusahaan yang memiliki nilai 

Debt to Equity Ratio terendah adalah PT Central Korporindo Internasional Tbk 

yaitu sebesar 9%. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 800%. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada 

jumlah hutangnya yaitu sebesar 730,4%. Jumlah hutang perusahaan meningkat 

dari Rp 6.256.000.000 pada tahun 2004 menjadi Rp 51.951.000.000 pada tahun 

2005. Sedangkan modal sendiri perusahaan hanya mengalami peningkatan sebesar 

1,2% yaitu dari Rp 557.507.000.000 pada tahun 2004 menjadi Rp 

564.283.000.000 pada tahun 2005. Peningkatan hutang yang sangat besar tersebut 

dapat dilihat dari adanya peningkatan pada hutang tidak lancar perusahaan sebesar 

9541%. Disamping itu, peningkatan hutang tersebut juga dapat dilihat dari 

investasi yang dilakukan perusahaan pada aktiva tetapnya yang mengalami 

peningkatan sebesar 4,9%. 

Pada tahun 2006, rata-rata nilai Debt to Equity Ratio pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar 278,6% menjadi 

-524%. Artinya bahwa rata-rata kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan 

buruk. Perusahaan yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio tertinggi adalah PT 

Bumi Resources Tbk yaitu sebesar 595%. Terjadi penurunan nilai Debt to Equity 

Ratio pada perusahaan tersebut sebesar 5,1%. Jumlah hutangnya mengalami 

peningkatan sebesar 33,3% yaitu dari Rp 14.514.668.000.000 pada tahun 2005 

menjadi Rp 19.343.785.000.000 pada tahun 2006. Sedangkan jumlah modal 

sendiri perusahaan tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,3% yaitu dari Rp 

2.315.800.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 3.248513.000.000 pada tahun 

2006. Perusahaan yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio terendah adalah PT 

Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar -5263%. Terjadi penurunan dari tahun 

sebelumnya sebesar 509,9%. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah modal 

perusahaan yang bernilai negatif yaitu sebesar Rp 3.809.000.000. Terjadi 

penurunan jumlah modal perusahaan dari tahun sebelumnya sebesar 540,3% dari 

Rp 16.772.000.000 pada tahun 2005 menjadi (Rp 3.809.000.000) pada tahun 

2006. Sedangkan hutang perusahaan mengalami penurunan sebesar 6,9% yaitu 



 

dari Rp 215.324.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 200.458.000.000 pada 

tahun 2006. Nilai DER yang sangat tinggi dan nilai DER yang negatif 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan kedua perusahaan tersebut sangat buruk. 

Kedua perusahaan harus segera merestrukturisasi hutangnya atau akan berdampak 

buruk terhadap kelangsungan perusahaan itu sendiri. 

Pada tahun 2007, rata-rata nilai Debt to Equity Ratio pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 121,9% 

menjadi 114,88%. Artinya adalah setiap Rp 1 modal sendiri menjamin hutang 

sebesar Rp 1,1488. Perusahaan yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio tertinggi 

adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar 329%. Terjadi peningkatan 

dari tahun sebelumnya sebesar 106,3% . Hal ini disebabkan karena jumlah modal 

perusahaan yang meningkat sebesar 1204,9% yaitu dari –Rp 3.809.000.000 pada 

tahun 2006 menjadi Rp 42.087.000.000 pada tahun 2007. Sedangkan jumlah 

hutang perusahaan mengalami penurunan sebesar 30,9% yaitu dari  Rp 

200.458.000.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 138.48.000.000 pada tahun 2007. 

Perusahaan yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio terendah adalah PT Central 

Korporindo Internasional Tbk yaitu sebesar 16%. Terjadi penurunan dari tahun 

sebelumnya sebesar 11,1%. Ini berarti perusahaan meningkatkan jumlah modal 

dan mengurangi jumlah hutangnya. Jumlah modal perusahaan mengalami 

peningkatan sebesar 4,5% sedangkan hutang perusahaan mengalami penurunan 

sebesar 4,8%. 

Pada tahun 2008, nilai rata-rata Debt to Equity Ratio pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 1,2% menjadi 

116,3%. Artinya adalah setiap Rp 1 modal sendiri menjamin hutang sebesar Rp 

1,163. Perusahaan dengan nilai Debt to Equity Ratio tertinggi adalah PT Citatah 

Industri Marmer Tbk yaitu sebesar 346%. Terjadi peningkatan dari tahun 

sebelumnya sebesar 5,2%. Jumlah hutang perusahaan mengalami peningkatan 

sebesar 14% yaitu dari Rp 138.480.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 

157.844.000.000 pada tahun 2008. Sedangkan jumlah modal perusahaan hanya 

mengalami peningkatan sebesar 8,3%. Jumlah peningkatan modal perusahaan 

lebih kecil bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah hutangnya. Peningkatan 



 

jumlah hutang terjadi karena adanya peningkatan pada hutang lancar perusahaan 

sebesar 16,4%. Oleh karena itu nilai Debt to Equity Ratio nya mengalami 

peningkatan. Perusahaan dengan nilai Debt to Equity Ratio terendah adalah PT 

Central Korporindo Internasional Tbk yaitu sebesar 18%. Terjadi peningkatan dari 

tahun sebelumnya sebesar 12,5%. Hal ini disebabkan karena terjadinya 

peningkatan jumlah hutang yang lebih besar daripada peningkatan jumlah modal 

perusahaan. Jumlah hutang perusahaan meningkat sebesar 14,3% yaitu dari Rp 

105.276.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 120.310.000.000 pada tahun 2008. 

Ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pada hutang tidak lancar perusahaan 

sebesar 48,5%. Sedangkan jumlah modalnya hanya mengalami peningkatan 

sebesar 0,25% yaitu dari Rp 651.450.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 

653.096.000.000 pada tahun 2008.   

Berdasarkan tabel serta penjelasan diatas, maka dapat digambarkan 

kondisi serta perkembangan rasio leverage yang di ukur dengan Debt to Equity 

Ratio pada Perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan periode 2003-2008, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.2 

Grafik Perkembangan Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-2008 
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Berdasarkan grafik 4.2 diatas, maka dapat terlihat bahwa rasio leverage 

yang diukur dengan Debt to Equity Ratio pada setiap perusahaan selalu 

befluktuatif. Dimana terlihat bahwa rasio leverage tertinggi pada tahun 2003-2004 

dihasilkan oleh PT Bumi Resources Tbk. Sedangkan tahun 2005, rasio leverage 

tertinggi dihasilkan oleh  PT Citatah Industri Marmer Tbk. Dan pada tahun 2006, 

rasio leverage tertinggi kembali dihasilkan oleh PT Bumi Resources Tbk. Untuk 

tahun 2007-2008, rasio leverage tertinggi kembali dihasilkan oleh PT Citatah 

Industri Marmer Tbk. Ini membuktikan bahwa selama tahun 2003-2008, kedua 

perusahaan tersebut menggunakan hutang yang lebih besar daripada 

menggunakan modal sendiri jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki rasio leverage terendah untuk 

tahun 2003-2005 adalah PT Central Korporindo Internasional Tbk. Untuk tahun 

2006, rasio leverage terendah dihasilkan oleh PT Citatah Industri Marmer Tbk. 

Sedangkan untuk tahun 2006-2008, rasio leverage  terendah kembali dihasilkan 

 

 

 



 

oleh PT Central Korporindo Internasional Tbk. Ini membuktikan bahwa 

perusahaan tersebut menggunakan hutang yang lebih kecil dan menggunakan 

modal sendiri yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya. 

 

4.1.3 Kondisi Rasio Profitabilitas yang di ukur dengan Return on Assets 

pada Perusahaan-Perusahaan Sektor Pertambangan yang listing di 

BEI. 

Return on Assets (ROA) adalah salah satu indikator untuk mengukur rasio 

profitabilitas. ROA menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Semakin besar keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan (net income) maka semakin besar nilai ROA. Nilai ROA 

yang besar merupakan indikasi bahwa perusahaan mampu menghasilkan 

keuntungan yang besar dengan menggunakan aktiva perusahaan. Besarnya niai 

ROA suatu perusahaan dapat dihitung sebagai berikut: 

AssetsTotal
EATROA =

 
Data penelitian berupa Return on Assets (ROA) yang diperoleh dari 

laporan keuangan dalam bentuk perhitungan rasio keuangan masing-masing 

perusahaan. Adapun data Return on Assets (ROA) dari masing-masing 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan tersebut periode 2003-2008 

disajikan dalam tabel Return on Assets sebagai berikut 

 

Tabel 4.3 

Data Return on Assets (ROA)  pada perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan periode 2003-2008 

Return on Assets  
Tahun 

No 
Nama 

Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Rata-
rata 

1 
PT Aneka 
Tambang Tbk 0,05 0,13 0,13 0,21 0,43 0,13 1,08 0,18 

 

 



 

Return on Assets  
Tahun 

No 
Nama 

Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Rata-
rata 

2 PT Tambang 
Batubara 
Bukit Asam 
Tbk 0,1 0,18 0,16 0,16 0,19 0,28 1,07 0,1783 

3 
PT Bumi 
Resources Tbk 0,01 0,09 0,07 0,09 0,28 0,12 0,66 0,11 

4 

PT Medco 
Energi 
Internasional 
Tbk 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,18 0,38 0,0633 

5 

PT 
International 
Nickel 
Indonesia Tbk 0,08 0,18 0,16 0,24 0,62 0,2 1,48 0,2467 

6 PT Timah Tbk 0,02 0,07 0,04 0,06 0,35 0,23 0,77 0,1283 

7 

PT Central 
Korporindo 
Internasional 
Tbk 0,0008 

-
0,0003 0,00004 0,0017 0,0019 0,0021 0,0062 0,0010 

8 

PT Citatah 
Industri 
Marmer Tbk -0,02 -0,12 -0,12 -0,1 -0,07 0,02 -0,41 

-
0,0683 

 Total  0,2908 0,5797 0,4900 0,682 1,8319 1,1621   
 Min -0,02 -0,12 -0,12 -0,1 -0,07 0,0021   
 Max  0,1 0,18 0,16 0,24 0,62 0,28   
 Rata-rata 0,0364 0,0725 0,0613 0,085 0,229 0,1453   
Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Return on Assets 

pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan pada tahun 2003 sebesar 

3,64%. Artinya adalah setiap Rp 1 penggunaan aktiva dapat menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 0,0364. Perusahaan yang memiliki nilai Return on Assets 

tertinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah PT Tambang 

Batubara Bukit Asam Tbk dengan nilai Return on Assets sebesar 10%. Terjadi 

peningkatan terhadap pendapatan bersih perusahaan sebesar 18,2% yaitu dari Rp 

177.955.000.000 pada tahun 2002 menjadi Rp 210.390.000.000 pada tahun 2003. 

Sedangkan jumlah aktiva perusahaan ini hanya mengalami peningkatan sebesar 

4,8%. Peningkatan pada jumlah aktiva perusahaan tidak lebih besar daripada  

 

 



 

peningkatan jumlah pendapatan bersihnya. Perusahaan yang memiliki nilai Return 

on Assets terendah adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar -2%. Hal 

ini disebabkan karena pada tahun 2003, perusahaan mengalami kerugian sebesar 

Rp 6.767.000.000 sehingga nilai Return on Assets menunjukkan angka yang 

negatif.  

Pada tahun 2004, nilai rata-rata Return on Assets pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 99,2% menjadi 

7,25%. Artinya adalah setiap Rp 1 penggunaan aktiva dapat menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 0,0725. Perusahaan dengan nilai Return on Assets 

tertinggi adalah PT International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar 18%. Terjadi 

peningkatan nilai Return on Assets dari tahun sebelumnya sebesar 125%. Hal ini 

terjadi  karena jumlah pendapatan bersih perusahaan mengalami peningkatan yang 

cukup tinggi yang disebabkan oleh adanya peningkatan terhadap jumlah penjualan 

bersih perusahaan sebesar 72,3%. Jumlah pendapatan bersihnya meningkat 

sebesar 181,8% yaitu dari Rp 880.051.000.000 pada tahun 2003 menjadi Rp 

2.479.898.000.000 pada tahun 2004. Perusahaan dengan nilai Return on Assets 

terendah adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar -12%. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan masih mengalami kerugian sebesar Rp 

31.063.000.000. Kerugian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 359%. Oleh karena itu Return on Assets perusahaan bernilai negatif. 

Pada tahun 2005, nilai rata-rata Return on Assets pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar 15,4% menjadi 

6,13%. Artinya adalah setiap Rp 1 penggunaan aktiva dapat menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 0,0613. Perusahaan yang memiliki nilai Return on Assets 

tertinggi adalah PT International Nickel Tbk yaitu sebesar 16%. Nilai ini 

menunjukkan adanya penurunan sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena perubahan pada jumlah aktiva perusahaan lebih besar daripada 

perubahan jumlah pendapatan bersihnya. Jumlah aktiva perusahaan meningkat 

sebesar 15,4% yaitu dari Rp 14.065.261.000.000 pada tahun 2004 menjadi Rp 

16.232.704.000.000 pada tahun 2005, sedangkan jumlah pendapatan bersih 

perusahaan hanya mengalami peningkatan sebesar 6,2% yaitu dari Rp 



 

2.479.898.000.000 pada tahun 2004 menjadi Rp 2.634.699.000.000 pada tahun 

2005. Perusahaan yang memiliki nilai Return on Assets terendah adalah PT 

Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar 12%. Nilai Return on Assets 

perusahaan masih sama seperti tahun sebelumnya dan bernilai negatif karena pada 

tahun ini perusahaan masih mengalami kerugian. Jumlah kerugian perusahaan 

mengalami penurunan sebesar 8,9% yaitu dari Rp 31.063.000.000 pada tahun 

2004 menjadi Rp 28.313.000.000 pada tahun 2005. Disamping itu, jumlah aktiva 

perusahaan juga mengalami penurunan sebesar 9,5%. Perbedaan perubahan pada 

jumlah kerugian dan jumlah aktiva perusahaan tidak begitu besar. Hal inilah yang 

menyebabkan Return on Assets perusahaan bernilai sama seperti tahun 2004. 

Pada tahun 2006, nilai rata-rata Return on Assets pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 38,7% menjadi 

8,5%. Artinya adalah setiap Rp 1 penggunaan aktiva dapat menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 0,085. Perusahaan yang memiliki nilai Return on Assets 

tertinggi adalah PT International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar 24%. Nilai 

ini mengalami peningkatan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat 

dari peningkatan pada jumlah pendapatan bersih perusahaan sebesar 75,8% yaitu 

dari Rp 2.634.699.000.000 dari tahun 2005 menjadi Rp 4.633.056.000.000 pada 

tahun 2006. Sedangkan jumlah aktiva perusahaan hanya mengalami peningkatan 

sebesar 18% yaitu dari Rp 16.232.704.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 

19.157.656.000.000 pada tahun 2006. Perusahaan yang memiliki nilai Return on 

Assets terendah adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar -10%. 

Return on Assets perusahaan masih bernilai negatif karena perusahaan masih 

mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 20.581.000.000. Jumlah kerugian ini telah 

mengalami penurunan sebesar 27,3% dari tahun sebelumnya. Ini ditandai dengan 

adanya peningkatan pada jumlah penjualan bersih perusahaan sebesar 26,7% yaitu 

dari Rp 70.996.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 89.956.000.000 pada tahun 

2007. 

Pada tahun 2007, rata-rata nilai Return on Assets pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 169,4% 

menjadi 22,9%. Artinya adalah setiap Rp 1 penggunaan aktiva dapat 



 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0,229. Perusahaan dengan nilai Return on 

Assets tertinggi adalah PT International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar 62%. 

Nilai Return on Asset perusahaan ini mengalami peningkatan sebesar 158,3%  

yaitu dari 24% pada tahun 2006 menjadi 62% pada tahun 2007. Ini disebabkan 

karena terjadinya peningkatan pada jumlah pendapatan bersih perusahaan sebesar 

138,5% yaitu dari Rp 4.633.056.000.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 

11.048.826.000.000 pada tahun 2007. Peningkatan pada jumlah pendapatan bersih 

ini disebabkan karena adanya peningkatan pada jumlah penjualan bersih 

perusahaan sebesar 81,5% yaitu dari Rp 12.073.058.000.000 pada tahun 2006 

menjadi Rp 21.907.257.000.000 pada tahun 2007. Sedangkan jumlah aktiva 

perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 7,2% dari tahun sebelumnya. 

Perusahaan dengan nilai Return on Assets terendah adalah PT Citatah Industri 

Marmer Tbk yaitu sebesar -7%. Terjadi penurunan sebesar 30% dari tahun 

sebelumnya. Nilai Return on Assets perusahaan masih bernilai negatif karena pada 

tahun ini perusahaan masih mengalami kerugian. Penurunan nilai Return on 

Assets ini dapat dilihat dari adanya penurunan pada jumlah kerugian perusahaan 

sebesar 40% dan terjadinya penurunan pula pada jumlah aktiva perusahaan 

sebesar 8,2%. 

Pada tahun 2008, nilai rata-rata Return on Assets pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar 36,6% menjadi 

14,53. Artinya adalah setiap Rp 1 penggunaan aktiva dapat menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 0,1453. Perusahaan yang memiliki nilai Return on Assets 

tertinggi adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk yaitu sebesar 28%. 

Terjadi peningkatan nilai Return on Assets sebesar 47,4% dari tahun sebelumnya. 

Ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan bersih perusahaan yang mengalami 

peningkatan sebesar 124,6% yaitu dari Rp 760.207.000.000 pada tahun 2007 

menjadi Rp 1.707.771.000.000 pada tahun 2008. Peningkatan pada jumlah 

pendapatan bersih perusahaan disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah 

penjualan sebesar 75%. Jumlah aktiva perusahaan juga mengalami peningkatan 

sebesar 55,5% yaitu dari Rp 3.928.071.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 

6.106.828.000.000 pada tahun 2008. Perusahaan yang memiliki nilai Return on 



 

Assets terendah adalah PT Central Korporindo Internasional Tbk yaitu sebesar 

0,21%. Terjadi peningkatan sebesar 10,5% dari tahun sebelumnya. Ini dapat 

dilihat dari peningkatan pada jumlah pendapatan bersih perusahaan sebesar 

10,1%. Sedangkan jumlah aktiva perusahaan hanya mengalami peningkatan 

sebesar 2,2% yaitu dari Rp 756.726.000.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 

773.406.000.000 pada tahun 2008. 

Berdasarkan tabel serta penjelasan diatas, maka dapat digambarkan 

kondisi serta perkembangan rasio profitabilitas yang di ukur dengan Return on 

Assets  pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan periode 2003-2008, 

sebagai berikut:  

 

Gambar 4.3 

Grafik Perkembangan Return on Assets (ROA) pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-2008 
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Berdasarkan grafik 4.3 diatas, maka dapat terlihat bahwa rasio 

profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets  pada setiap perusahaan selalu 

befluktuatif. Dimana terlihat bahwa rasio profitabilitas tertinggi untuk tahun 2003-

2005 dihasilkan oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Sedangkan untuk 

tahun 2006-2007, rasio profitabilitas tertinggi dihasilkan oleh PT International 

Nickel Indonesia Tbk. Untuk tahun 2008, rasio profitabilitas tertinggi kembali 

dihasilkan oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Ini membuktikan bahwa 

kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya 

adalah lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Rasio profitabilitas terendah untuk tahun 2003-2007 dihasilkan oleh PT Citatah 

Industri Marmer Tbk. Sedangkan untuk tahun 2008, rasio profitabilitas terendah 

dihasilkan oleh PT Central Korporindo Internasional Tbk. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dari penggunaan 

aktivanya adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya. 

 

4.2 Kondisi dan Perkembangan Harga Saham pada Perusahaan-

Perusahaan Sektor Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-

2008. 

 Harga saham merupakan harga yang terbentuk karena kekuatan jual beli 

yang terjadi di pasar modal dan merupakan perkiraan atau estimasi seberapa besar 

harga saham yang diperjualbelikan dapat menjadi harga saham yang 

sesungguhnya. 

Harga saham yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan 

harga saham pada sesi penutupan transaksi di bursa pada akhir tahun. Berdasarkan 

keterangan tersebut, maka harga saham dari 8 Perusahaan Sektor Pertambangan 

yang listing di BEI periode 2003-2008 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4 

Data Harga Saham  pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan 

periode 2003-2008  

 

Harga Saham  
Tahun 

No 
Nama 

Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Rata-
rata 

1 
PT Aneka 
Tambang Tbk 1925 1725 3575 8000 4475 1090 20790 3465 

2 PT Tambang 
Batubara 
Bukit Asam 
Tbk 875 1525 1800 3525 12000 6900 26625 4438 

3 
PT Bumi 
Resources Tbk 500 800 760 900 6000 910 9870 1645 

4 

PT Medco 
Energi 
Internasional 
Tbk 1350 2075 3375 3550 5150 1870 17370 2895 

5 

PT 
International 
Nickel 
Indonesia Tbk 34900 11350 13150 31000 96250 1930 188580 31430 

6 PT Timah Tbk 2550 2075 1820 4425 28700 1080 40650 6775 

7 

PT Central 
Korporindo 
Internasional 
Tbk 120 25 25 160 210 50 590 98 

8 

PT Citatah 
Industri 
Marmer Tbk 85 60 50 35 87 50 367 61 

 Total  42305 19635 24555 51595 152872 13880   
 Min 85 25 25 35 87 50   
 Max  34900 11350 13150 31000 96250 6900   
 Rata-rata 5288 2454 3069 6449 19109 1735   

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Harga Saham 

pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan pada tahun 2003 sebesar Rp 

5.288 per lembar saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi pada 

tahun 2003 adalah PT International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp 34.900 

per lembar saham. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, 

perusahaan memiliki nilai Quick Ratio dan DER yang berada di bawah rata-rata. 

 



 

Sedangkan nilai ROA perusahaan tersebut berada di atas rata-rata yaitu 

sebesar 8%. Nilai DER yang berada di bawah rata-rata menunjukkan bahwa 

penggunaan hutang perusahaan masih rendah jika dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya sehingga risiko perusahaan pun ikut menjadi 

rendah. Nilai ROA yang berada di atas rata-rata menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya masih tinggi. Ini 

disebabkan karena terjadi peningkatan pada jumlah pendapatan bersih perusahaan 

sebesar 224,7%. Hal ini menimbulkan ketertarikan investor untuk membeli saham 

perusahaan ini, sehingga harga sahamnya menjadi lebih tinggi daripada harga 

saham perusahaan-perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki 

harga saham terendah adalah PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar Rp 85 

per lembar saham. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, 

perusahaan memiliki nilai Quick Ratio dan DER di bawah rata-rata. Sedangkan 

ROA perusahaan bernilai negatif. Ini disebabkan karena pada tahun tersebut, 

perusahaan menderita kerugian. Artinya bahwa perusahaan belum mampu 

mengelola penggunaan aktivanya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih 

tinggi. Oleh karena itu permintaan akan saham tersebut rendah. Akibatnya harga 

saham perusahaan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan harga saham 

perusahaan-perusahaan lainnya. 

Pada tahun 2004, nilai rata-rata harga saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar 53,6% menjadi Rp 2.454 per 

lembar saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi adalah PT 

International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp 11.350 per lembar saham. 

Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 67,5%. Jika dikaitkan dengan 

nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, perusahaan memiliki nilai Quick Ratio dan 

ROA yang berada di atas rata-rata. Sedangkan nilai DER perusahaan berada di 

bawah rata-rata. Nilai ROA mengalami peningkatan sebesar 125% dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan bersih 

perusahaan yang cukup tinggi yaitu sebesar 181,8%. Nilai DER perusahaan yang 

berada di bawah rata-rata menunjukkan bahwa penggunaan hutang perusahaan 

termasuk rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Hal 



 

ini menyebabkan risiko perusahaan juga menjadi rendah. Oleh sebab itu 

permintaan terhadap saham perusahaan meningkat, sehingga harga saham 

perusahaan menjadi lebih tinggi daripada harga saham perusahaan-perusahaan 

lainnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki harga saham terendah adalah PT 

Central Korporindo Internasional Tbk yaitu sbesar Rp 25 per lembar saham. 

Terjadi penurunan sebesar 79,2% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 120 per lembar 

saham menjadi Rp 25 per lembar saham. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, 

DER, dan ROA, perusahaan memiliki nilai Quick Ratio di atas rata-rata 

sedangkan nilai DER dan ROA berada di bawah rata-rata. Rendahnya harga 

saham perusahaan ini disebabkan oleh ROA perusahaan yang bernilai negatif 

karena pada tahun 2004 perusahaan menderita kerugian. Oleh karena itu 

permintaan terhadap saham tersebut menjadi rendah. Akibatnya harga saham 

perusahaan menjadi kecil bila dibandingkan dengan harga saham perusahaan-

perusahaan lainnya.  

Pada tahun 2005, nila rata-rata harga saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 25,1% menjadi Rp 3.069 

per lembar saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi adalah PT 

International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp 13.150 per lembar saham. 

Terjadi peningkatan pada harga saham perusahaan ini sebesar 15,9%% dari tahun 

sebelumnya. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, perusahaan 

ini memiliki nilai Quick Ratio dan ROA yang berada di atas rata-rata. Sedangkan 

nilai DER perusahaan  berada di bawah rata-rata. Walaupun ROA perusahaan 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,1%, nilai ROA 

perusahaan masih berada di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya masih tinggi jika 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nilai DER yang berada di 

bawah rata-rata menunjukkan bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan 

termasuk rendah sehingga risiko perusahaan masih lebih kecil. Hal ini yang 

menyebabkan saham perusahaan masih diminati investor sehingga harga 

sahamnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki harga saham terendah adalah PT Central 



 

Korporindo Internasional Tbk yaitu sebesar Rp 25 per lembar saham. Harga 

saham perusahaan ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Jika 

dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, perusahaan memiliki nilai 

DER yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu sebesar 800% dari 1% pada 

tahun 2004 menjadi 9% pada tahun 2005. Hal ini menyebabkan risiko perusahaan 

semakin besar sehingga saham perusahaan tidak diminati oleh investor. Sehingga 

harga saham perusahaan lebih rendah bila dibandingkan dengan harga saham 

perusahaan-perusahaan lainnya. 

Pada tahun 2006, nilai rata-rata harga saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 110,5% menjadi Rp 6.449 

per lembar saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi adalah PT 

International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp 31.000 per lembar saham. 

Harga saham perusahaan ini mengalami peningkatan sebesar 135,7% dari tahun 

2005. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, perusahaan ini  

memiliki nilai Quick Ratio, DER, dan ROA yang berada di atas rata-rata. Nilai 

DER perusahaan mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan 

mengurangi jumlah penggunaan hutangnya sehingga risiko perusahaan menjadi 

berkurang. Nilai ROA perusahaan mengalami peningkatan yang artinya bahwa 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penggunaan aktiva sendiri 

juga mengalami peningkatan. Inilah yang membuat saham perusahaan masih 

diminati oleh investor sehingga harga saham perusahaan masih tinggi. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki harga saham terendah adalah PT Citatah Industri 

Marmer Tbk yaitu sebesar Rp 35 per lembar saham. Terjadi penurunan dari tahun 

sebelumnya sebesar 30%. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, dan 

ROA, perusahaan memiliki nilai Quick Ratio, DER, dan ROA yang berada di 

bawah rata-rata. Ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berada pada level 

yang paling rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Hal 

ini yang menyebabkan harga saham perusahaan kurang diminati oleh investor 

sehingga harga saham perusahaan menjadi rendah. 

Pada tahun 2007, nilai rata-rata harga saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami peningkatan sebesar 196,3% menjadi Rp 19.109 



 

per lembar saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi adalah PT 

International Nickel Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp 96.250 per lembar saham. 

Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 631,9%. Jika dikaitkan dengan 

nilai Quick Ratio,  DER, dan ROA, perusahaan memiliki nilai Quick Ratio dan 

ROA di atas rata-rata. Sedangkan nilai DER perusahaan berada di bawah rata-rata. 

Nilai DER yang berada di bawah rata-rata menunjukkan bahwa penggunaan 

hutang perusahaan termasuk rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Sedangkan nilai ROA yang berada di atas rata-rata 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

penggunaan aktivanya mengalami peningkatan. Ini dibuktikan oleh nilai ROA 

yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 158,3%. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki harga saham terendah adalah PT Citatah Industri 

Marmer Tbk yaitu sebesar Rp 87 per lembar saham. Terjadi peningkatan dari 

tahun sebelumnya sebesar 148,6%. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, 

dan ROA, perusahaan memiliki nilai Quick Ratio dan ROA yang berada di bawah 

rata-rata. Sedangkan nilai DER perusahaan berada di atas rata-rata. Nilai ROA 

perusahaan masih menunjukkan nilai negatif yang artinya bahwa perusahaan 

masih mengalami kerugian. Nilai DER perusahaan merupakan nilai DER tertinggi 

jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang artinya bahwa 

perusahaan memiliki risiko yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan 

meningkatkan jumlah hutangnya tanpa diimbangi dengan penggunaan aktiva 

secara optimal sehingga investor kurang berminat terhadap saham perusahaan ini. 

Akibatnya harga saham perusahaan menjadi rendah jika dibandingkan dengan 

harga saham perusaan-perusahaan lainnya. 

Pada tahun 2008, nilai rata-rata harga saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar 90,9% menjadi Rp 1.735 per 

lembar saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi adalah PT 

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk yaitu sebesar Rp 6.900 per lembar saham. 

Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 42,5%. Jika dikaitkan dengan 

nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, perusahaan memiliki nilai Quick Ratio dan 

ROA berada di atas rata-rata. Sedangkan nilai DER perusahaan berada di bawah 



 

rata-rata. Nilai ROA yang berada di atas rata-rata menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya 

mengalami peningkatan. Ini dibuktikan oleh nilai ROA yang meningkat sebesar 

47,4% dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai DER yang berada di bawah rata-

rata menunjukkan bahwa penggunaan hutang perusahaan termasuk rendah jika 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Hal ini tentu akan 

mengurangi risiko perusahaan sehingga investor berminat terhadap saham 

perusahaan ini. Akibatnya harga saham perusahaan menjadi tinggi. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki harga saham terendah adalah PT Central Korporindo 

Internasional Tbk dan PT Citatah Industri Marmer Tbk yaitu sebesar Rp 50 per 

lembar saham. Jika dikaitkan dengan nilai Quick Ratio, DER, dan ROA, 

perusahaan sama-sama memiliki nilai ROA yang berada di bawah rata-rata. nilai 

ROA yang berada di bawah rata-rata menunjukkan bahwa kemampuan kedua 

perusahaan ini dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya termasuk 

rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal inilah yang 

menyebabkan permintaan terhadap saham perusahaan menjadi rendah dan 

akibatnya harga saham perusahaan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan 

harga saham perusahaan-perusahaan lainnya. 

Berdasarkan tabel serta penjelasan diatas, maka dapat digambarkan 

kondisi serta perkembangan harga saham pada perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan periode 2003-2008, sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.4 

Grafik Perkembangan Harga Saham pada perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-2008 
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Berdasarkan grafik 4.4 diatas, maka dapat terlihat bahwa harga saham 

pada setiap perusahaan selalu befluktuatif. Dimana terlihat bahwa harga saham 

tertinggi untuk tahun 2003-2007 dihasilkan oleh PT International Nickel 

Indonesia Tbk. Sedangkan untuk tahun 2008, harga saham tertinggi dihasilkan 

oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Ini membuktikan bahwa saham 

perusahaan tersebut lebih diminati oleh investor jika dibandingkan dengan saham 

perusahaan-perusahaan lainnya. Sedangkan harga saham terendah untuk tahun 

2003 dihasilkan oleh PT Citatah Industri Marmer Tbk. Untuk tahun 2004-2005, 

harga saham terendah dihasilkan oleh PT Central Korporindo Internasional Tbk. 

Pada tahun 2006-2007, harga saham terendah kembali dihasilkan oleh PT Citatah 

Industri Marmer Tbk. Untuk tahun 2008, harga saham terendah dihasilkan oleh 

PT Central Korporindo Internasional Tbk dan PT Citatah Industri Marmer Tbk. 

Ini membuktikan bahwa saham-saham perusahaan tersebut kurang diminati oleh 

 

 

 



 

investor, sehingga harga saham perusahaan lebih rendah jika dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

 

4.3 Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas  

terhadap Harga Saham pada Perusahaan-Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-2008. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data, 

dimana data yang normal atau terdistribusi secara normal akan memusat pada 

nilai rata - rata dan median. Uji normalitas betujuan untuk mengetahui seberapa 

besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini. Data yang baik yang dapat dipakai dalam suatu penelitian adalah 

data yang telah terdistribusi secara normal.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

normal probability plot, dimana pada grafik normal plot terlihat titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal, sebagaimana ditampilkan pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.5 
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Berdasarkan grafik normal plot, menunjukkan bahwa model regresi yang 

layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.3.2  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh penelitian yang akurat. 

Dimana model yang digunakan akan menghasilkan nilai parameter penduga yang 

akurat bila tidak terjadi autokorelasi dan multikoliniearitas. Dimana pengujiannya 

sebagai berikut: 

a) Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh dari variabel-

variabel dalam modelnya melalui selang waktu. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin Watson 

(DW), yang dapat kita lihat dalam tabel berikut: 

 

 

 



 

Tabel 4.5 

Model Summaryb

,622a ,387 ,336 1645,87636 1,695
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ROA, DER, QRa. 

Dependent Variable: HSb. 
 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel model summary, di dapatkan hasil 

Durbin Watson (DW) sebesar 1,695. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi karena 1,695 < 2,35. 

b) Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ditujukan untuk lebih mengetahui adanya hubungan 

yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel 

independen dari model regresi. Adapun cara pendeteksiannya adalah 

dengan melihat tolerance value dari variance inflation fantor (VIF). Bila 

nilai tolerance value < 0,1 atau VIF untuk variabel bebas >10, maka 

terjadi multikolinieritas. 

 

               Tabel 4.6 

Coefficientsa

1396,915 578,086 2,416 ,021
-140,966 208,345 -,106 -,677 ,503 ,688 1,454

-58,582 84,729 -,103 -,691 ,494 ,768 1,302
1496,574 2701,814 ,627 4,255 ,000 ,786 1,273

(Constant)
QR
DER
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standar
dized

Coeffici
ents

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: HSa.  
 

 

 

 



 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, di dapat hasil tolerance value di 

atas 0,1 dan VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan  bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas di antara variabel bebas. 

 

4.3.3 Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas 

terhadap Harga Saham secara Simultan pada Perusahaan-

Perusahaan Sektor Pertambangan yang listing di BEI periode 2003-

2008. 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah disusun oleh penulis, 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap harga saham pada 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan secara simultan. 

1. Analisis Korelasi Berganda 

Untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara rasio likuiditas, 

rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap harga saham secara simultan, 

maka penulis melakukan pengujian keeratan hubungan variabel X1, X2 dan X3 

dengan Y, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 

Model Summary b

,622a ,387 ,336 1645,87636
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ROA, DER, QRa. 

Dependent Variable: HSb. 
 

 
Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil perhitungan koefisien korelasi berganda 

(R) adalah sebesar 0,622. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antara rasio 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas dengan harga saham termasuk 

kriteria kuat dan menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya apabila rasio 

 

 



 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas mengalami peningkatan 

maka harga saham juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. 

2. Analisis Regresi Berganda  

Perhitungan statistik dengan uji regresi berganda untuk memperoleh 

persamaan regresi berganda antara variabel rasio likuiditas yang diukur oleh 

Quick Ratio (X1), rasio leverage yang diukur oleh Debt to Equity Ratio (X2), dan 

rasio profitabilitas yang diukur oleh Return on Assets (X3) dengan harga saham 

(Y) dapat dilihat pada tabel coefficients (tabel 4.7) yang menghasilkan persamaan 

regresi berganda sebagai berikut: 

Y = 1396,915 – 140,966 X1 – 58,582 X2 + 11496,574 X3  

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel 

dapat diinterpretasikan hubungannya dengan harga saham sebagai berikut:  

Konstanta sebesar 1396,915 menyatakan bahwa, jika nilai rasio likuiditas, 

rasio leverage, dan rasio profitabilitas sama dengan nol dan tidak ada perubahan, 

maka nilai harga saham adalah sebesar 1396,915. 

Rasio likuiditas yang diukur oleh Quick Ratio memiliki nilai koefisien regresi 

berganda negatif sebesar 140,966. Hal ini mengandung arti apabila nilai koefisien 

regresi variabel lainnya tetap, maka perubahan rasio likuiditas sebesar satu unit 

akan menurunkan harga saham sebesar 140,966  unit. 

Rasio leverage yang diukur oleh Debt to Equity Ratio memiliki nilai koefisien 

regresi berganda negatif sebesar 58,582. Hal ini mengandung arti apabila nilai 

koefisien regresi variabel lainnya tetap, maka perubahan rasio leverage sebesar 

satu unit akan menurunkan harga saham sebesar 58,582 unit. 

Rasio profitabilitas yang diukur oleh Return on Assets memiliki nilai koefisien 

regresi berganda positif sebesar 11496,574. Hal ini mengandung arti apabila nilai 

koefisien regresi variabel lainnya tetap, maka perubahan rasio profitabilitas 

sebesar satu unit akan meningkatkan harga saham sebesar 11496,574 unit. 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas dengan variabel terikat. Koefisien determinasi merupakan 

pengkuadratan dari koefisien korelasi. Adapun hasil analisis koefisien determinasi 



 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7. Karena dalam penelitian ini menggunakan 

multiple variable, maka hasil yang digunakan adalah Adjusted R Square. 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diartikan bahwa 0,336 menunjukkan besarnya 

kontribusi antara rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap 

harga saham sebesar 33,6%, sedangkan sisanya sebesar 66,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

4. Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara rasio likuiditas, 

rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan, maka perlu dilakukan pengujian secara 

simultan/Uji statistik F, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

Ho: r1 =  r2  =  r3  = .0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara variabel Rasio Likuiditas, Rasio 

Leverage, dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga 

Saham perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan. 

Ha:  r1 =  r2  ≠  r3   ≠  0,  paling tidak terdapat salah satu dari variabel Rasio 

Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas 

berpengaruh secara simultan terhadap Harga Saham 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan secara 

signifikan. 

b. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05 dengan derajat 

kebebasan (df = n-k-1) = 40 - 3 - 1= 36. Dimana didapat nilai Ftabel sebesar 

2,80. 

c. Mencari nilai Fhitung, dimana nilainya dapat dilihat pada tabel output anova 

(tabel 4.8) dibawah, yaitu 7,565. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.8 

ANOVAb

61482124 3 20494041,24 7,565 ,000a

97520724 36 2708909,002
1,6E+008 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ROA, DER, QRa. 

Dependent Variable: HSb. 
 

d. Pengambilan kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel 

adalah Ho ditolak karena Fhitung (7,565) ≥ Ftabel (2,80), yang artinya bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Rasio Likuiditas, 

Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham Perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan. 

Dari hasil pengujian hipotesis diatas, pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas 

terhadap harga saham perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan dapat 

digambarkan sebagai berikut:   

 

Gambar 4.6 

Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 (uji F) 

 

 

 

   

 

 

 

Daerah 
Penerimaan 
Ho 

0 

Daerah 
Penolakan Ho 

Ftabel (2,80)       F hitung (7,565) 

 
 
 
  
 



 

Selain pengujian secara manual, dilakukan juga perhitungan dengan metode  

SPSS, dimana berdasarkan tabel 4.9 diatas, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 

0,000 < α = 0,05, maka Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan antara Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio 

Profitabilitas terhadap Harga Saham Perusahaan-perusahaan Sektor 

Pertambangan. 

 

4.3.4 Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas 

terhadap Harga Saham secara Parsial pada Perusahaan-Perusahaan 

Sektor Pertambangan periode 2003-2008. 

Penelitian ini dilakukan agar penulis mengetahui seberapa besar pengaruh 

Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham 

perusahaan secara parsial. Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel individual dari satu variabel bebas (Variabel X) terhadap 

variabel terikat (Variabel Y). 

 

4.3.4.1 Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Harga Saham. 

Untuk mengetahui pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Harga Saham, 

maka dilakukan uji statistik secara parsial sebagai berikut: 

1. Korelasi Sederhana  

Agar dapat mengetahui hubungan secara parsial antara rasio likuiditas 

( ) dengan harga saham (Y), maka akan diukur dengan korelasi sederhana, nilai 

koefisien tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

1X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 4.9 

Correlations

1,000 ,220 -,255 ,612
,220 1,000 -,464 ,444

-,255 -,464 1,000 -,322
,612 ,444 -,322 1,000

. ,087 ,056 ,000
,087 . ,001 ,002
,056 ,001 . ,021
,000 ,002 ,021 .

40 40 40 40
40 40 40 40
40 40 40 40
40 40 40 40

HS
QR
DER
ROA
HS
QR
DER
ROA
HS
QR
DER
ROA

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

HS QR DER ROA

 
 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, besarnya koefisien korelasi antara rasio 

likuiditas yang diukur oleh Quick Ratio dengan harga saham adalah sebesar 0,220. 

Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antara rasio likuiditas yang diukur oleh 

Quick Ratio  dengan harga saham termasuk kriteria rendah dan menunjukkan arah 

hubungan yang positif. Artinya apabila rasio likuiditas mengalami peningkatan 

maka harga saham juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. 

2. Regresi Linear Sederhana 

Untuk menggambarkan hubungan antara rasio likuiditas dengan harga 

saham, maka dilakukan pengujian regresi linier sederhana dengan bantuan 

software SPPS 15.0 sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 4.10 

Regresi Linier Sederhana antara Rasio Likuiditas (X1)  

dengan Harga Saham (Y) 

Coefficientsa

1363,850 519,431 2,626 ,012
290,758 209,526 ,220 1,388 ,173 1,000 1,000

(Constant)
QR

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: HSa. 
 

 
Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 1363,850 + 290,758X1  

Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 

1363,850 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan Rasio Likuiditas maka 

harga sahamnya adalah 1363,850. Penjelasan berikutnya adalah Rasio Likuiditas 

memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 290,758. Hal ini mengandung 

arti bahwa perubahan variabel Rasio Likuiditas sebesar 1 unit akan meningkatkan 

harga sahamnya sebesar 290,758. 

3. Koefisien Determinasi 

Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh rasio likuiditas 

terhadap harga saham dapat diukur dengan koefisien determinasi, dimana nilai 

koefisien tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 (correlations) diatas. Nilai koefisien 

determinasi untuk Rasio Likuiditas adalah 0,2202 X 100% = 4,84%. Hal ini 

menunjukkan besarnya kontribusi rasio likuiditas adalah sebesar 4,84%, 

sedangkan sisanya sebesar 95,16% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4. Pengujian Hipotesis 

Agar dapat mengetahui signifikansi pengaruh antara rasio likuiditas ( ) 

terhadap harga saham (Y) secara signifikan, maka perlu dilakukan pengujian 

hipotesis sebagai berikut: 

1X

 
 
 



 

a. Hipotesis mengenai pengaruh yang signifikan rasio likuiditas terhadap 

harga saham perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan, sebagai 

berikut: 

Ho : r1 = 0,    tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

rasio likuiditas (X1) terhadap harga saham perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan (Y). 

Ha : r1 ≠ .0,   terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara rasio 

likuiditas (X1) terhadap harga saham perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan (Y). 

b. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05 dengan derajat 

kebebasan (df = n-k-1) = 40 - 1 - 1= 38.  

c. Mencari nilai thitung, dimana nilainya dapat dilihat pada tabel coefficients 

(tabel 4.10) diatas, yaitu 1,388. 

d. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS 15.0 : 

H0 ditolak atau pengaruh signifikansi apabila: 

Significance t Change < α = 0.05 

H0 diterima atau pengaruh tidak signifikansi apabila: 

Significance t Change > α = 0.05 

Berdasarkan tabel  coeeficients 4.10 diatas, diperoleh tingkat signifikansi 

sebesar 0,173 > α = 0,05, maka Ho diterima, yang artinya bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara rasio likuiditas terhadap harga 

saham perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan. 

 

4.3.4.2 Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Harga Saham. 

Untuk mengetahui pengaruh rasio leverage terhadap harga saham, maka 

dilakukan uji statistik secara parsial sebagai berikut: 

1. Korelasi Sederhana  

Agar dapat mengetahui hubungan secara parsial antara rasio leverage (X2) 

dengan harga saham (Y), maka akan diukur dengan korelasi sederhana, dimana 

nilai koefisien tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 (correlations). Berdasarkan 

 



 

tabel 4.9 diatas, besarnya koefisien korelasi antara rasio leverage dengan harga 

saham adalah sebesar -0,255. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antara 

rasio leverage dengan harga saham termasuk kriteria rendah dan menunjukkan 

arah hubungan yang negatif. Artinya apabila rasio leverage mengalami 

peningkatan maka harga saham akan mengalami penurunan, begitu juga 

sebaliknya. 

2. Regresi Linear Sederhana 

Untuk menggambarkan hubungan rasio leverage dengan harga saham, 

maka dilakukan pengujian regresi linier sederhana dengan bantuan software SPPS 

15.0 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 

          Regresi Linier Sederhana antara Rasio Leverage (X2)  

           dengan Harga Saham (Y) 
        

Coefficientsa

2273,612 375,153 6,060 ,000

-145,214 89,248 -,255 -1,627 ,112 1,000 1,000

(Constant)

DER

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: HSa. 
 

 

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 2273,612 – 145,214 X2  

Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 

2273,612 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan rasio leverage maka harga 

sahamnya adalah 2273,612. Penjelasan berikutnya adalah rasio leverage memiliki 

koefisien regresi bertanda negatif sebesar 145,214. Hal ini mengandung arti 

 

 

 



 

bahwa perubahan variabel Rasio Leverage sebesar 1 unit akan menurunkan harga 

sahamnya sebesar 145,214. 

3. Koefisien Determinasi 

Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh rasio leverage terhadap 

harga saham dapat diukur dengan koefisien determinasi, dimana nilai koefisien 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 (correlations) diatas. Berdasarkan tabel 4.9 

diatas, nilai koefisien determinasi untuk rasio leverage adalah -0,2552 X 100% = 

6,5025%. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi rasio leverage adalah sebesar 

6,5025% sedangkan sisanya sebesar 93,4975%, dipengaruhi oleh faktor lain 

4. Pengujian Hipotesis 

Agar dapat mengetahui signifikansi pengaruh rasio leverage ( ) terhadap 

harga saham (Y), maka perlu dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1X

a. Hipotesis mengenai pengaruh yang signifikan antara rasio leverage 

terhadap harga saham perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan, 

sebagai berikut : 

Ho : r2 = 0,    tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

rasio leverage (X2) terhadap harga saham perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan (Y). 

Ha : r2 ≠ .0,   terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara rasio 

leverage (X2) terhadap harga saham perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan (Y). 

b. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05 dengan derajat 

kebebasan (df = n-k-1) = 40 - 1 - 1= 38.  

c. Mencari nilai thitung, dimana nilainya dapat dilihat pada tabel coefficients 

(tabel 4.11) diatas, yaitu -1,627. 

d. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS 15.0 : 

H0 ditolak atau pengaruh signifikansi apabila: 

Significance t Change < α = 0.05 

 

 

 



 

H0 diterima atau pengaruh tidak signifikansi apabila: 

Significance t Change > α = 0.05 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,112 

> α = 0,05, maka Ho diterima, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara parsial antara rasio leverage terhadap harga saham perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan. 

 

4.3.4.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham. 

Untuk menggambarkan hubungan rasio profitabilitas terhadap harga 

saham, maka dilakukan uji statistik secara parsial sebagai berikut: 

1. Korelasi Sederhana  

Agar dapat mengetahui hubungan secara parsial antara rasio profitabilitas 

(X3) dengan harga saham (Y), maka akan diukur dengan korelasi sederhana, 

dimana nilai koefisien tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 (correlations). 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, besarnya koefisien korelasi antara rasio leverage 

dengan harga saham adalah sebesar 0,612. Hal ini menunjukkan keeratan 

hubungan antara rasio leverage dengan harga saham termasuk kriteria kuat dan 

menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya apabila rasio profitabilitas 

mengalami peningkatan maka harga saham juga akan mengalami peningkatan, 

begitu juga sebaliknya.  

2. Regresi Linear Sederhana 

Untuk menggambarkan hubungan rasio profitabilitas terhadap harga 

saham, maka dilakukan pengujian regresi linier sederhana dengan bantuan 

software SPPS 15.0 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.12 

Regresi Linier Sederhana antara Rasio Profitabilitas (X3)  

dengan Harga Saham (Y) 

Coefficientsa

1004,847 321,583 3,125 ,003
11236,561 2352,727 ,612 4,776 ,000 1,000 1,000

(Constant)
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: HSa. 
 

 

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 1004,847 + 11236,561 X3  

Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar       

1004,847 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan rasio profitabilitas maka 

harga sahamnya adalah 1004,847. Penjelasan berikutnya adalah rasio profitabilitas 

memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 11236,561. Hal ini 

mengandung arti bahwa perubahan variabel rasio profitabilitas sebesar 1 unit akan 

meningkatkan harga sahamnya sebesar 11236,561. 

3. Koefisien Determinasi 

Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh Rasio Profitabilitas 

terhadap Harga Saham dapat diukur dengan koefisien determinasi, dimana nilai 

koefisien tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 (correlations) diatas. Berdasarkan 

tabel 4.9 diatas, nilai koefisien determinasi untuk rasio profitabilitas adalah 0,6122 

X 100% = 37,4544%. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi rasio profitabilitas 

adalah sebesar 37,4544% sedangkan sisanya sebesar 62,5456%, dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

4. Pengujian Hipotesis 

Agar dapat mengetahui signifikansi pengaruh rasio profitabilitas (X3) 

terhadap harga saham (Y), maka perlu dilakukan pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

 



 

a. Hipotesis mengenai pengaruh yang signifikan antara rasio profitabilitas 

terhadap harga saham perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan, 

sebagai berikut : 

Ho : r3 = 0,    tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

rasio profitabilitas (X3) terhadap harga saham perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan (Y). 

Ha : r3 ≠ .0,   terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara rasio 

profitabilitas (X3) terhadap harga saham perusahaan-

perusahaan Sektor Pertambangan (Y). 

b. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05 dengan derajat 

kebebasan (df = n-k-1) = 40 - 1 - 1= 38.  

c. Mencari nilai thitung, dimana nilainya dapat dilihat pada tabel coefficients 

(tabel 4.12) diatas, yaitu 4,776. 

d. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS 15.0 : 

H0 ditolak atau pengaruh signifikansi apabila: 

Significance t Change < α = 0.05 

H0 diterima atau pengaruh tidak signifikansi apabila: 

Significance t Change > α = 0.05 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 

< α = 0,05, maka Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara parsial antara rasio profitabilitas terhadap harga saham 

perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dan telah dijelaskan pula di bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas 

pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan periode 2003-2008. 

a. Rasio Likuiditas menggambarkan tentang kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. 

Dimana terlihat bahwa rasio likuiditas tertinggi pada tahun 2003 

dihasilkan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Sedangkan untuk tahun 

2004-2007, rasio likuiditas tertinggi dihasilkan oleh  PT Tambang 

Batubara Bukit Asam Tbk. Dan pada tahun 2008, rasio likuiditas 

tertinggi kembali dihasilkan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Ini 

membuktikan bahwa kinerja perusahaan tersebut yang diukur dari 

rasio likuiditas selama periode 2003-2008 adalah lebih baik dari 

perusahaan-perusahaan yang lainnya. Perusahaan yang memiliki 

rasio likuiditas terendah tahun 2003-2008 adalah PT Citatah 

Industri Marmer Tbk. Ini membuktikan bahwa kinerja perusahaan 

tersebut yang diukur dari rasio likuiditas adalah yang paling rendah 

jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

b. Rasio leverage menggambarkan seberapa besar hutang perusahaan 

dibiayai oleh modal sendiri. Dimana terlihat bahwa rasio leverage 

tertinggi pada tahun 2003-2004 dihasilkan oleh PT Bumi 

Resources Tbk. Sedangkan tahun 2005, rasio leverage tertinggi 

dihasilkan oleh  PT Citatah Industri Marmer Tbk. Dan pada tahun 

2006, rasio leverage tertinggi kembali dihasilkan oleh PT Bumi 

Resources Tbk. Untuk tahun 2007-2008, rasio leverage tertinggi 

kembali dihasilkan oleh PT Citatah Industri Marmer Tbk. Ini 

membuktikan bahwa selama tahun 2003-2008, kedua perusahaan 



 

tersebut menggunakan proporsi hutang yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki rasio leverage terendah untuk tahun 

2003-2005 adalah PT Central Korporindo Internasional Tbk. Untuk 

tahun 2006, rasio leverage terendah dihasilkan oleh PT Citatah 

Industri Marmer Tbk. Sedangkan untuk tahun 2006-2008, rasio 

leverage  terendah kembali dihasilkan oleh PT Central Korporindo 

Internasional Tbk. Ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut 

menggunakan proporsi hutang yang lebih kecil  jika dibandingkan 

dengan penggunaan modal sendiri.  

c. Rasio profitabilitas menggambarkan tentang seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, aktiva, dan modal. Dimana terlihat 

bahwa rasio profitabilitas tertinggi untuk tahun 2003-2005 

dihasilkan oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

Sedangkan untuk tahun 2006-2007, rasio profitabilitas tertinggi 

dihasilkan oleh PT International Nickel Indonesia Tbk. Untuk 

tahun 2008, rasio profitabilitas tertinggi kembali dihasilkan oleh 

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Ini membuktikan bahwa 

kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dari 

penggunaan aktivanya adalah lebih besar jika dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya. Rasio profitabilitas terendah untuk 

tahun 2003-2007 dihasilkan oleh PT Citatah Industri Marmer Tbk. 

Sedangkan untuk tahun 2008, rasio profitabilitas terendah 

dihasilkan oleh PT Central Korporindo Internasional Tbk. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut dalam 

menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya adalah lebih rendah 

jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

2. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap keseluruhan dari Rasio 

Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham 

pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan ternyata diperoleh Ho 



 

ditolak, dan dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Rasio 

Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan-perusahaan 

Sektor Pertambangan dengan tingkat signifikansi 0,000 < α = 0,05.  

3. Penelitian terhadap pengaruh parsial dari variabel independen (variabel X) 

terhadap variabel dependen (variabel Y) memberikan hasil sebagai berikut: 

a. Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh Rasio Likuiditas 

terhadap Harga Saham perusahaan diperoleh hasil Ho diterima, 

yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Rasio 

Likuiditas terhadap Harga Saham perusahaan  

b. Hasil penelitian untuk menguji pengaruh Rasio Leverage terhadap 

Harga Saham perusahaan diperoleh hasil Ho diterima, yang berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Rasio Leverage 

terhadap Harga Saham perusahaan.  

c. Pengujian untuk menghitung pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap 

Harga Saham perusahaan memberikan hasil Ho ditolak, yang 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari Rasio Profitabilitas 

terhadap Harga Saham perusahaan. 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak 

yang berkepentingan, yaitu: 

1. Pihak Perusahaan 

Setelah mengamati dan menganalisis hasil penelitian, penulis melihat ada 

beberapa hal yang dapat dijadikan masukan yaitu: 

a. Untuk menjaga agar nilai Quick Ratio perusahaan yang menjadi 

indikator dalam rasio likuiditas dalam kondisi yang tidak terlalu 

tinggi. Karena nilai yang terlalu tinggi memberikan gambaran 

bahwa banyaknya kelebihan uang tunai (idle money) yang cukup 

besar di dalam perusahaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan berbagai investasi dengan risiko rendah sehingga dapat 

 



 

memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti melakukan  

investasi pada marketable securities.  

b. Untuk membatasi penggunaan hutang yang terlalu besar karena 

hutang dapat menggambarkan risiko yang besar pula. Jika 

penggunaan hutang diikuti dengan investasi seperti melakukan 

penambahan pada aktiva tetap yang dapat mendorong produktifitas 

perusahaan, hal ini akan lebih baik karena dapat menambah 

keuntungan perusahaan. Atau dengan melakukan restrukturisasi 

terhadap hutang sehingga risiko perusahaan menjadi lebih rendah. 

c. Untuk terus meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, apakah itu dari peningkatan penjualan 

atau penggunaan aktiva dan modal yang optimal. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang akan meneliti lebih dalam 

mengenai permasalahan ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Periode penelitian sebaiknya bisa lebih lama, misalnya 10 tahun. 

Karena dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil jangka 

waktu penelitian enam tahun dari tahun 2003-2008. Dengan jangka 

waktu penelitian yang lebih lama, akan memberikan hasil 

penelitian yang lebih maksimal. 

b. Tema penelitian serta judul bisa dikembangkan lagi, misalnya 

dengan menambah rasio keuangan yang lain yaitu rasio aktifitas 

dan rasio penilaian serta indikator-indikator lain dalam rasio 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas yang akan 

digunakan dalam penelitian sehingga hasil yang di dapat akan lebih 

akurat. 
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