
 

 

ABSTRAK  
 

Anisa Solihhah: Analisis Pengaruh Current Ratio (CR) dan Return On Equity (ROE) 

Terhadap Price To Book Value (PBV) pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta 

Islamic Index (JII) (Studi Di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Periode 2009-2018) 

 

 Perkembangan Harga saham adalah salah satu faktor yang dilihat oleh para 

analis dan investor sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham. Salah satu 

analisis dalam menilai saham dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

fundamental dengan menggunakan Price to Book Value (PBV). Price to Book 

Value (PBV) merupakan perbandingan dari harga saham dengan nilai buku 

sehingga seringkali di katakan memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi naik turunnya Price to Book Value (PBV) yaitu Current Ratio (CR) 

dan Return On Equity (ROE). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Current Ratio (CR)   

secara persial terhadap Price to Book Value (PBV), (2) pengaruh Return On Equity 

(ROE) secara persial terhadap Price to Book Value (PBV), serta (3) pengaruh 

Current Ratio (CR) dan Return On Equity (ROE) secara simutan terhadap Price to 

Book Value (PBV) pada perusahaan sektor Pertambangan yang terdapat di PT Bukit 

Asam (persero) Tbk. periode 2009-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari data laporan tahunan. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini merupakan Price To Book Value 

(PBV) yang positif menunjukan bahwa Current Ratio (CR) dan Return On Equity 

(ROE) mampu meningkatkan nilai perusahaan, begitupun sebaliknya apabila Price 

To Book Value (PBV) bernilai negatif Current Ratio (CR) dan Return On Equity 

(ROE) tidak memiliki pengaruh atau bahkan memberikan kerugian. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bukit Asam 

(Persero) Tbk, sedangkan sampel yang digunakan adalaha laporan keuangan tahun 

2009-2018. metode analaisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis uji 

asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana dan berganda, analisis korelasi, 

analisis oefisin determinasi dan analisis data menggunakan program SPSS V.20. 

Hasil penelitian menunjukan secara parsial antara Current Ratio (CR) 

terhadap Price To Book Value (PBV) dari pengujian uji t diperoleh thitung<ttabel (-

0,819<2,30600) maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya terdapat pengaruh negatif 

tidak signifikan antara Current Ratio (CR) terhadap Price To Book Value (PBV). 

Sedangkan secara parsial antara Return On Equity (ROE) terhadap Price To Book 

Value (PBV) dari pengujian uji t diperoleh thitung<ttabel (-0,195<2,30600), maka H0 

diterima dan Ha ditolak, artinya terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan 

antara Return On Equity (ROE) terhadap Price To Book Value (PBV). Serta secara 

simultan diperoleh Fhitung < Ftabel (0,456 < 4,74), maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

artinya terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara Current Ratio (CR) 

dan Return On Equity (ROE) terhadap Price To Book Value (PBV). 

Kata Kunci: Price To Book Value (PBV), Current Ratio (CR), dan Return On 

Equity (ROE) 


