
 

 
 

ABSTRAK 

Irena Karlina: Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

(Studi Kasus pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) 

Tbk Periode 2006-2016)  

 

 Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Current Ratio (CR) 

berpengaruh terhadap Harga Saham pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa 

(Persero) Tbk. Hal tersebut diperkuat dengan melihat laporan keuangan tahunan 

PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) Tbk yang mengalami fluktuasi 

diantara Current Ratio (CR) yang diikuti dengan perubahan nilai Harga Saham. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui perkemabngan Current 

Ratio (CR) pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) Tbk, (2) mengetahui 

perkembangan Harga Saham pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) 

Tbk, (3) mengetahui seberapa besar pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga 

Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) Tbk periode 2006-2016. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis asosiatif dengan menggunakan data historis berupa Annual Report PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) Tbk periode 2006-2016, metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, metode analisis regresi 

seerhana, analisis korelasi, dan hipotesis (uji t), untuk pengolahan data digunakan 

program SPSS For Windows V.24 dan Microsoft Excel 2013 sebagai alat bantu. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui Current Ratio (CR) dan 

Harga Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) Tbk mengalami 

fluktuasi. Perkembangan Current Ratio (CR) terbukti meningkat, hal tersebut 

terlihat dari hasil analisis deret waktu yang menunjukan garis lurus naik. 

Perkembangan Harga Saham terbukti meningkat, hal tersebut terlihat dari hasil 

analisis deret waktu yang menunjukan garis tren lurus naik. Hasil analisis regresi 

Current Ratio (CR) berpengaruh dengan arah positif sebesar 0,019. Hasil analisis 

korelasi Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham sebesar 0,795 yang berarti 

hubungan antar variabel tergolong kategori “kuat”. Hasil analisis koefisien 

determinasi menunjukan nilai R square sebesar 0,633 atau 63,3% menunjukan 

pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham dan sisanya 36,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji t Current Ratio (CR) 

dengan nilai thitung > ttabel (3,938 > 2,26216), dengan nilai signifikansi sebesar 

(0,003 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima H0 ditolak yang artinya 

terdapat pengaruh dan kontribusi yang positif dan signifikan antara Current Ratio 

(CR) terhadap Harga Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Persero) Tbk. 
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