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PENGARUH CURRENT RATIO (CR), RETURN ON ASSETS (ROA), DEBT TO 

EQUITY RATIO (DER), NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA 

SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2016-2019 

Abstrak 

Harga saham dapat dikatakan sebagai salah satu komponen utama perusahaan yang 

paling penting dalam menentukan apakah perusahaan mampu mengelola usahanya 

dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 

pengaruh antara current ratio, return on assets. rasio utang terhadap ekuitas, margin laba 

bersih terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 188 perusahaan pertambangan, 

data yang digunakan adalah laporan keuangan. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh 18 perusahaan 

sampel selama empat tahun pengamatan (2016-2019) dengan 72 unit analisis. Namun 

dalam pengujian data terdapat 6 data outlier, sehingga jumlah sampel menjadi 66. 

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan 

return on assets, debt to equity ratio, dan net profit margin tidak berpengaruh. 

Kata Kunci: hargasaham; rasio lancar, pengembalian aset. rasio utang terhadap ekuitas, 

margin laba bersih 

Abstract 

The stock price can be regarded as one of the main components of the company that is 

most important in determining whether the company is able to manage its business 

properly. The purpose of this study is to analyze whether there is an influence between 

the current ratio, return on assets. debt to equity ratio, net profit margin to stock prices 

in mining companies listed on the IDX for the 2016-2019 period. The population in this 

study were 188 mining companies, the data used were financial statements. The 

sampling method used was purposive sampling method, so that 18 sample companies 

were obtained for four years of observation (2016-2019) with 72 units of analysis. 

However, in testing the data there are 6 data outliers, so the number of samples becomes 

66. Data analysis uses multiple linear regression analysis. Based on the results of the

study, it can be concluded that the current ratio has an effect on stock prices, while the 

return on assets, debt to equity ratio, and net profit margin have no effect. 

Keywords: stock price; current ratio, return on assets. debt to equity ratio, net profit 

margin 

1. PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagian negara. 

Negara modern bahkan menjadikan kegiatan pasar modal sebagai tolak ukur kinerja 

yang dicapai. Dewasa ini pasar modal Indonesia berkembang sangat pesat kemajuan 
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yang dicapai oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin mengukuhkan posisi pasar 

modal sebagai alternatif pembiayaan investasi menguntungkan di samping cara 

konvensional (Kredit Perbankan). Bursa efek memiliki peranan penting dalam 

menyampaikan berbagai informasi mengenai kinerja perusahaan. Berbagai informasi 

tersebut digunakan oleh para pelaku pasar modal sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan, juga digunakan oleh para investor untuk melakukan penilaian 

terhadap perusahaan. 

Harga saham yang dikemukakan oleh Hartono (2016 :188) adalah sebagai 

berikut Harga Saham adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar, yang secara dasar ditentukan oleh pelaku pasar dan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. 

Harga saham akan terbentuk dari adanya transaksi di pasar modal yang ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Harga 

saham yang berlaku di bursa efek adalah suatu harga yang selalu mengalami fluktuasi 

atau berubah – ubah sewaktu waktu bisa naik maupun bisa turun. Investor harus pandai 

– pandai dalam menganalisis harga saham karena jika salah, maka investor akan

mengalami kerugian yang tidak sedikit. Untuk itu investor tidak boleh hanya berfokus 

kepada laba bersih saja, tetapi juga harus dilakukan analisis terhadap laporan keuangan 

emiten karena tidak hanya laba bersih saja yang mempengaruhi saham tetapi ada faktor 

– faktor lain salah satu diantaranya adalah CurrentRatio, Return On Asset, Return,

DebttoEquityRatio dan Net Profit Margin. 

Debtto Equity Ratioatau DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio 

keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah 

hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada 

jumlah yang proporsional. Selain itu, Debtto Equity Ratio ini juga biasa disebut rasio 

leverage atau rasio pengungkit Dimana rasio ini digunakan untuk melakukan 

pengukuran dari suatu investasi yang ada dalam perusahaan. 

Profitabilitas modal sendiri dalam hal ini adalah pengembalian atas ekuitas 

saham biasa yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi 

pemegang saham. Investasi memandang bahwa Return On Equity (ROE) dan Net Profit 

Margin (NPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

melakukan tugasnya yakni menghasilkan modal yang maksimal. Returnonequity atau 
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sering disebut rateofreturnonnetwork merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan dalam memperhitungkan profitabilitas perusahaan independent terhadap 

dana yang dipakai. ROE secara eksplisit menganalisis profitabilitas perusahaan bagi 

pemilik saham biasa. Adapun pendapat para ahli sebagai berikut: Menurut Gitman 

(2012) bahwa Returnoncommonequity measuresthereturnearnedonthecommon 

stockholdersinvestment in thefirm.” Artinya bahwa returnonequity secara umum 

mengukur pengembalian yang diperoleh atas investasi pemegang saham biasa di 

perusahaan. 

Sejumlah emiten tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merasakan 

dampak negatif penurunan harga komoditas selama semester I/2012 akibat 

berkurangnya permintaan ekspor. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor 

batubara turun 19% menjadi 137 juta ton pada semester pertama tahun ini. Angka 

tersebut setara dengan 74,4% dari produksi batubara nasional yang mencapai 184 juta 

ton. Perusahaan batubara termasuk PT Adaro Energy Tbk, terpaksa merevisi target 

produksi tahunan sebesar 5% akibat volume penjualan paruh pertama tahun ini merosot 

ke 23,69 juta ton dibandingkan 24,02 juta ton pada periode sama 2011."Kami turunkan 

produksi karena suplai melimpah tidak sebanding dengan permintaan dari luar negeri. 

Hal ini yang menyebabkan penurunan harga tetapi kami tidak mau jual harga rendah, 

maka target kami revisi," ujar DevindraRatzarwin, corporatesecretaryAdaro Energy. 

Harga batubara acuan (HBA) yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya 

Mineral juga tercatat mengalami penurunan selama 6 bulan pertama. PT Atlas 

Resources Tbk juga merasakan dampak negatif yang tercermin pada penurunan laba 

bersih menjadi US$847.000 selama semester I/2012. Perolehan tersebut anjlok 64,4%% 

dari US$2,38 juta pada periode sama tahun lalu. Penurunan laba bersih juga dialami 

oleh PT Pertambangan Batubara Bukit Asam Tbk akibat penumpukan pasokan dan 

harga komoditas yang lebih rendah.Selama 6 bulan pertama 2012, emiten berkode 

PTBA itu meraup laba bersih senilai Rp1,56 triliun, turun 3% dari Rp1,61 triliun pada 

periode sama tahun lalu.Pada saat yang sama, penjualan batubara PT Indika Energi 

anjlok 56,3% menjadi US$7,96 juta pada semester I/2012, dibandingkan US$18,23 juta 

pada periode sama tahun lalu. Begitupun Selama semester pertama 2012, pendapatan 

emiten berkode INCO itu tercatat turun 41% menjadi US$425 juta dan laba bersih turun 

98% menjadi US$5.5 juta. 
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Dengan adanya penurunan laba bersih tersebut turut berdampak pada kinerja 

perusahaan terutama dalam pengembalian investasi kepada investor yang menyebabkan 

harga saham mengalami penurunan. Fenomena lainya harga batu bara di pasar 

internasional, hal ini tentu mendorong harga saham emiten tambang memerah. Bahkan 

indeks sektor pertambangan turun 1,65% ke level 1.410, Pelemahan harga batu bara 

tersebut mendorong sejumlah harga saham emiten tambang pada perdagangan Senin 

(2/10/2017) di Bursa Efek Indonesia melemah. Senior Analis PT BinaarthaSecurities 

Reza Priyambada menilai sentimen yang ada di pasar memang pergerakan harga 

komoditas turun sehingga turut mempengaruhi pergerakan emiten tambang. Hanya saja, 

dia menilai turunnya harga saham tambang juga disebabkan adanya kekhawatiran pasar 

terkait situasi di Spanyol. Menurutnya, situasi di Spanyol membuat nilai tukar Euro 

melemah terhadap dolar AS. “Dengan menguatnya dolar AS, pelaku pasar lebih 

cenderung memilih dolar AS ketimbang instrumen lainnya sehingga memicu aksi jual. 

Bisnis.com (2/10/2017). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sekar 

Salma Salsabila (2017) yaitu “Pengaruh CurrentRatio (CR), Return On Equity (ROE), 

Debtto Equity Ratio (DER), Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham 

Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2015)” yang memberikan hasil bahwa Return On Equity (ROE) 

berpengaruh terhadap Harga Saham Perusahaan. Sedangkan variabel lain yaitu 

CurrentRatio (CR), Debtto Equity Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh CurrentRatio (CR), Return On 

Asset (ROA), Debtto Equity Ratio (DER) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2016-2019”. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengujian teori melalui 

variabel penelitian berupa angka-angka, kemudian melakukan analisis data dengan 
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proses statistik baik secara manual atau melalui penggunaan perangkat lunak komputer. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan studi 

pustaka yaitu melakukan telaah pustaka, eksploitasi dan mengkaji berbagai literature 

pustaka seperti jurnal, buka literature dan sumber lain. Sumber data yang digunakan 

pada penelitian ini berupa data laporan tahunan perusahaan pertambangan periode 2016-

2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com. Metode 

pengumpulan data menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah 

ada. Dalam penelitian ini dokumen berasal dari Laporan Tahunan/ Laporan Keuangan 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-

2019. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut, Nilai 

konstanta sebesar 5815822883 menyiratkan bahwa apabila variabel currentratio, 

returnonassets, debttoequityratio, dan net profit margintidak berubah atau dianggap 

konstan (bernilai 0), maka harga saham adalah sebesar 5815822883. Koefisien regresi 

pada variabel currentratio menunjukkan nilai 341981,025 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukkan apabila currentrationaik 1 satuan maka nilai perusahaan meningkat 

sebesar 341981,025 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap. Koefisien 

regresi pada variabel returnonassetsmenunjukkan nilai 2507443,697 dan bertanda 

positif. Hal ini menunjukkan apabila nilai returnonassetsnaik 1 satuan maka nilai 

perusahaan meningkat sebesar 2507443,697 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain 

bernilai tetap. Koefisien regresi pada variabel debttoequityratiomenunjukkan nilai -

112780,224 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan apabila 

debttoequityratiobertambah 1 satuan, maka debttoequityratio akan mengalami 

penurunan sebesar 112780,224 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. 

Koefisien regresi pada variabel net profit margin menunjukkan nilai  45425,224 dan 

bertanda positif. Hal ini menunjukkan apabila nilai net profit margin naik 1 satuan maka 

nilai perusahaan meningkat sebesar 5425,224 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain 

bernilai tetap. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 1. 

http://www.idx.com/
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Tabel 1. Hasil Kelayakan Model UJI F 

Model 
Sum 

ofSquare 
Df MeanSquare F Sig. 

Regression 3,266E+19 4 8,166E+18 2,736 0,037
b

Residual 1,821E+20 61 2,985E+18 

Total 2,147E+18 65 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2021 

Nilai probabilitas (0,037) lebih kecil dari taraf signifikansi α (0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel currentratio, returnonassets, debttoequityratio, dan 

net profit margin secara simultan berpengaruh terhadap harga saham, sehingga model 

regresi dalam kondisi goodnessof fit. Hasil pengujian koefisien determinasi (R
2
) dapat

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. 

ErroroftheEstimate 

1 0,390a 0,152 0,097 1727580619 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2021 

Adjusted R
2 

menunjukkan nilai 0,097. Hal ini berarti bahwa sebesar  9,7%

variasi variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel currentratio, returnonassets, 

debttoequityratio, dan net profit margin, sedangkan sisanya (90,3%) dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model yang diteliti. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3.Hasil Uji Statistik (Uji t) 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

CR 2,133 1,996 0,037 Signifikan 

ROA 1,101 1,996 0,275 Tidak Signifikan 

DER -0,689 1,996 0,494 Tidak Signifikan 

NPM 0,284 1,996 0,778 TidakSignifikan 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2021 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, Variabel 

currentratiomemiliki nilai thitung (2,133) lebih besar dari ttabel (1,996) dan nilai 

signifikansi (0,037) lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa currentratio 

berpengaruh terhadap harga saham. Variabel returnonassetsmemiliki nilai thitung (1,101) 

lebih kecil dari ttabel(1,996) dan nilai signifikansi (0,275) lebih besar dari 0,05, sehingga 

dapat dikatakan bahwa returnonassetstidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Variabel debttoequityratiomemiliki nilai thitung (-0,689) lebih kecil dari ttabel(1,996) dan 

nilai signifikansi (0,494) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 
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debttoequityratiotidak berpengaruh terhadap harga saham. Variabel net profit margin 

memiliki nilai thitung (0,284) lebih kecil dari ttabel (1,996) dan nilai signifikansi (0,778) 

lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa net profit margin tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

3.2 Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh currentratio terhadap harga saham 

adalah signifikan, atau dengan kata lain variabel currentratio  berpengaruh terhadap 

harga saham.  

Currentratio berpengaruh terhadap harga saham disebabkan karena dengan 

pengelolaan currentratio yang baik akan menciptakan manajemen likuiditas yang baik. 

Manajemen likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan telah mengelola 

keuangan secara tepat. Kelebihan dana yang dimiliki perusahaan digunakan untuk 

membayar dividen, utang jangka panjang dan investasi  lainnya yang sebenarnya dapat 

memberikan returnyang lebih tinggi kepada perusahaan tersebut di masa yang akan 

datang. Dengan manajemen arus kas dan investasi yang baik, maka investor akan 

tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga jumlah permintaan saham 

akan mengalami peningkatan. Penelitian ini sesuai dengan Meythidkk, (2011) yang 

menyatakan bahwa currentratio signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh returnonassets terhadap harga 

saham adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel returnonassets tidak 

berpengaruh terhadap harga saham.Variabel returnonassetsyang tinggi belum tentu 

memiliki saham dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan 

returnonassets yang rendah belum tentu memiliki saham dengan harga yang rendah. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memberikan kontribusi 

yang lebih signifikan dalam mempengaruhi harga saham, baik factor mikro maupun 

makro. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang diteliti oleh 

Manullang, dkk (2012) yang menyatakan bahwa secara parsial Return On Assettidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Harga Saham. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh debttoequityratio terhadap harga 

saham adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel debttoequityratio tidak 

berpengaruh terhadap harga saham.Debttoequityratio tidak berpengaruh terhadap harga 
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saham perusahaan, hal ini karena debttoequityratioyang tinggi akan beresiko terhadap 

keputusan berinvestasi oleh investor, dikarenakan akan dapat memicu penurunan harga 

saham dan mengurangi permintaan akan saham tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanjaya &Afriyenis, (2018), 

Lambey, (2014), Ema Novasari (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi angka 

debttoequityratio maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan memiliki risiko yang 

tinggi terhadap likuiditasnya dan semakin kecil debttoequityratio maka akan semakin 

baik bagi perusahaan sehingga akan menarik respon investor dan akan mengakibatkan 

harga saham perusahaan akan meningkat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh net profit margin terhadap harga 

saham adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel net profit margin tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Variabel net profit margin dalam penelitian ini 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut disebabkan oleh 

net profit margin yang tidak mewakili keseluruhan komponen perusahaan dalam 

pencapaian laba melainkan hanya dari penjualannya. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori Harahap (2015:304), net profit margin 

menunjukkan seberapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap 

penjualan. Apabila rasio ini semakin  besar  maka  semakin  baik  karena  dianggap  

kemampuan  perusahaan  dalam  mendapatkan laba cukup tinggi. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modal sehingga hal tersebut 

berdampak pada kenaikan harga saham. Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  

terdahulu  yang  di  teliti  oleh  Albertha  W Hutapea, Dkk (2017) yang menyatakan 

bahwa secara parsial net profit margin tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

harga saham. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Currentratioberpengaruh terhadap harga 

saham, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. Returnonassetstidak berpengaruh 

terhadap harga saham, sehingga H2 dalam penelitian ini ditolak. Debttoequityratiotidak 

berpengaruh terhadap harga saham, sehingga H3 dalam penelitian ini ditolak. Net profit 
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margin tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga H4 dalam penelitian ini 

ditolak. 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian tersebut, peneliti memberikan 

saran agar dapat dijadikan untuk pertimbangan pada penelitian selanjutnya, yaitu 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel menggunakan seluruh sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah 

jumlah periode penelitian lebih dari empat tahun agar hasilnya jauh lebih generalized. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen yang belum 

banyak dilakukan peneliti agar lebih banyak diketahui faktor-faktor lain yang diduga 

dapat menentukan harga sahamtidak diteliti , sehingga nilai   relatif kecil. 
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