
ABSTRAK 

Jamhuri (1128020042): “Pengaruh Quick Ratio (QR), Current Ratio (CR), Debt 

to Equity Ratio (DER), dan Return On Assets (ROA) Terhadap Perusahaan 

Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada 

Tahun 2014”. 

Rasio keuangan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menghitung dan menganalisis data keuangan guna mengukur kinerja perusahaan. 

Semakin baik kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio keuangannya maka 
semakin tinggi harga sahamnya Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh 
Quick Ratio (QR), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return 

On Assets (ROA) Terhadap Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2014. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara historis dalam laporan 
keuangan, annual report dan ICMD, yang dipublikasikan oleh Perusahaan dan 
Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Adapun variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Quick Ratio (QR), Current Ratio (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA), dan variabel dependen yakni Harga 

Saham. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik parametrik. Sumber data dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang telah diolah sebelumnya oleh pihak lain yakni 
berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id  

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pada tingkat kepercayaan 
95%. QR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham  dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,186 yang berarti keeratan hubungan antar dua variabel 
sangat rendah. Variable CR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham dengan koefisien korelasi sebesar 0,152 yang berarti keeratan 

hubungan antar dua variabel sangat rendah. Sedangkan variabel DER berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap harga saham dengan koefisien korelasi sebesar -

0,727 berarti hubungan antar DER terhadap Harga Saham tidak searah. Variabel 
ROA menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 
dengan koefisien korelasi sebesar 0,741 yang berarti hubungan antar dua variabel 

kuat. Hasil keempat variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 
harga saham. Selain itu hasil koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 75,2%, 

artinya keempat variabel independen memiliki kontribusi yang besar terhadap 
harga saham. Sedangkan, sisanya sebesar 24,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti, dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antar variabel 

dikatan kuat. Maka disimpulkan bahwa DER berpengaruh negatif  dan ROA 
berpengaruh positif dan signifikan sedangkan QR dan CR tidak mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. 
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