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ABSTRAK 

 

Siti Nurul Hanyah (1138020238) : “Pengaruh Current Ratio dan Debt to equity 

ratio terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016)” 

 Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga 

saham perusahaan meningkat.Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Nilai Perusahaan menggunakan current ratio dan debt to equity ratio. 

Current ratio yang semakin tinggi menunjukan kinerja perusahaan yang semakin baik 

artinya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek nya dapat 

terpenuhi. Hal ini dapat mempengauhi harga saham perusahaan meningkat, artinya 

nilai perusahaan juga meningkat. Perusahaan dengan debt to equity yang tinggi akan 

berisiko besar terhadap kebangkrutan perusahaan. Sehingga semakin tinggi debt to 

equity ratio semakin rendah nilai perusahaan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh current ratio dan debt to 

equity ratio terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2016 yakni sebanyak 4 perusahaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh secara historis dalam laporan keuangan IDX 

yang di publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifiktif dengan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan analisis suatu hasil 

yang kemudian menguji hipotesis dari data dan fakta yang ada. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 9.0 

 Berdasarkan analisis data panel dengan menggunakan uji t dapat disimpulkan 

bahwa current ratio secara parsial berpengaruh sebesar 20,7% terhadap nilai 

perusahaan dengan nilai signifikansi diatas 0.05. Kemudian debt to equity ratio secara 

parsial berpengaruh sebesar 11,4% terhadap nilai perusahaan dengan nilai 

signifikansi diatas 0.05. Sedangkan dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel 

current ratio dan debt to equity ratio secara simultan mempunyai pengaruh sebesar 

36.4% dengan nilai signifikansi dibawah 0.05. 
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