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ABSTRAK 

Nopittasari:”Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap 

Harga Saham Pada PT. AKR Corporindo Tbk.(Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index)” 

 Return on Asset merupakan salah satu rasio profitabilitas. Return on Asset 

atau hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) 

atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata 

lain rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang 

akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.Current 

Ratio merupakan rasio likuiditas. Current ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang 

tersedia. Saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas pengahasilan 

aktiva.Harga Saham adalah nilai bukti penyertaan modal pada perseroan terbatas 

yang telah listed di bursa efek maupun di Jakarta Islamic index. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Return on Asset secara parsial terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo 

Tbk.mengetahui pengaruh Current ratio secara parsial terhadap harga saham pada 

PT. AKR Corporindo Tbk..untuk mengetahui pengaruh Return on Asset dan 

Current Ratio terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

 Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif verifikatif dengan 

dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data skunder dari 

laporan keuangan tahunan mulai pada tahun 2011 sampai 2016. Teknik 

pengumpulan data yaitu kepustakaan, browser, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan metode desktiptif, analisi regresi (sederhana dan berganda), analisis 

korelasi, analisis determinasi, analisis hipotesis (uji t dan uji f), adapun 

pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 23 dan Microsoft excel 

2007 sebagai penunjang pengelola data awal. 

 Hasil penelitian menunjukan nilai koefisien determinasi pengaruh ROA 

terhadap harga saham adalah 26.5% dan pengaruh CR terhadap harga saham 

adalah 13.74% sedangkan pengaruh ROA dan CR terhadap Harga Saham adalah 

59.5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil akhir 

yang diperoleh         <       = (-1.202< 2.776) disimpulkan bahwa    diterima 

   ditolak yang berlawanan arah artinya terdapat pengaruh negatif dan tidak 

signifikan antara ROA terhadap Harga Saham, selanjutnya        <      =( 0.798 

<2.776) disimpulkan    diterima    ditolak artinya retdapat pengaruh dan tidak 

signifikan antara CR terhadap Harga Saham. Dan hasil        <      =( 2.211< 

9.55) dapat disimpulkan bahwa    diterima    ditolak yang artinya terdapat 

pengaruh dan tidak signifikan antara ROA dan CR terhadap harga saham. 

Kata Kunci: Return on Asset, Current Ratio, Harga Saham. 


