
 

80 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskriptif Umum Perusahaan 

1. Gambaran Umum PT. AKR Corporindo Tbk. 

  Pada hasil penelitian akan dibahas mengenai gambaran umum obyek 

penelitian yang menjelaskan tentang profil perusahaan, sejarah berdirinya PT. 

AKR Corporindo Tbk., visi,misi, serta nilai-nilai budaya perusahaan di 

perusahaan tersebut.
1
 

a. Profil Perusahaan PT. AKR Corporindo Tbk. 

Nama Perusahaan : AKR Corporindo Tbk 

Kegiatan Usaha dan 

Produk yang Dihasilkan 

: Distribusi Bahan  Kimia dan Baham Bakar 

Minyak 

Kepemilikan : Pemegang Saham 

PT.Arthakencana Rayatama 

Tanggal Pendirian : 28 November 1977 

Dasar Hukum Pendirian : Akta Nomor 46 tanggal 28 November 1977, 

dibuat dihadapan Sastra Kosasih Notaris di 

Surabaya dan telah mendapatkan 

pengesahan sebagai badan hukum 

berdasarkan Surat Keputusan Mentri 

Kehakiman Republik Indonesia nomor 

Y.A5/161/7 tanggal 14 juni 1978 dan telah 

                                                             
1
 www.akr.co.id 
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diumumka dalam Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 101 tanggal 19 Desember 

1978, tambahan Nomor 741/1978 

Domisili : Jakarta 

Kantor Pusat : Wisma AKR, Lantai 7-8, Jl. Panjang No. 5 

Kebon Jeruk, Jakarta 

Telepon : (021) 531 1110 

Faksimili : (021) 531 11128 

Email : Haryati.Utami@akr.co.id 

Website : www.akr.co.id 

 

b. Sejarah Perusahan PT. AKR Corporindo Tbk. 

AKR Corporindo Tbk (AKRA) didirikan di Surabaya tanggal 28 

November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada bulan Juni 1978. Kantor pusat AKRA terletak di Wisma AKR, 

Lantai 7-8, JI. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 – Indonesia.Telp: (62-

21) 531-1555 s/d 1569, 531-1110 (Hunting), Fax: (62-21) 531-1128, 531-1308, 

531-1388. 

Induk usaha dan induk usaha terakhir AKR Corporindo Tbk adalah PT 

Arthakencana Rayatama, yang merupakan bagian dari kelompok usaha yang 

dimiliki oleh keluarga Soegiarto dan Haryanto Adikoesoemo.Pemegang saham 

yang memiliki 5% atau lebih saham AKR Corporindo Tbk adalah PT 

Arthakencana Rayatama (58,58%). 

mailto:Haryati.Utami@akr.co.id
http://www.akr.co.id/
http://www.britama.com/index.php/tag/akra/
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Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha 

AKRA antara lain meliputi bidang industri barang kimia, perdagangan umum dan 

distribusi terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, 

menjalankan usaha dalam bidang logistik, pengangkutan (termasuk untuk 

pemakaian sendiri dan mengoperasikan transportasi baik melalui darat maupun 

laut serta pengoperasian pipa penunjang angkutan laut), penyewaan gudang dan 

tangki termasuk perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, menjalankan usaha dan 

bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan lain baik di 

dalam maupun di luar negeri, kontraktor bangunan dan jasa lainnya kecuali jasa di 

bidang hukum. 

Saat ini, AKR Corporindo Tbk bergerak dalam bidang distribusi produk 

bahan bakar minyak (BBM) ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan 

kimia (seperti caustic soda, sodium sulfat, PVC resin dan soda ash) yang 

digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi 

dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki 

dan jasa logistik lainnya. 

Pada bulan September 1994, AKRA memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AKRA (IPO) 

kepada masyarakat sebanyak 15.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per 

saham dengan harga penawaran Rp4.000,- per saham. Saham-saham tersebut 

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 03 Oktober 1994. 
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c. Visi, Misi PT. AKR Corporindo, Tbk. 

Visi:Menjadi pemain utamadi bidang penyedia jasa logistik dan solusi 

pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. 

Misi:Mengoptimalkan potensi kita untuk meningkatkan nilai para 

pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. 

d. Nilai-Nilai Perusahaan 

Integritas: Berprilaku jujur, setia dan mempunyai prinsip prilaku yang 

diharapkan: 

a) Tidak melakukan korupsi (uang, waktu, dan lain-lain) 

b) Mengutamakan kepentingan perusahaan. 

c) Mempunyai sikap yang terbuka di dalam berkomunikasi dan berani 

berkata benar dalam mengemukakan pendapat. 

Komitmen: Mempunyai rasa memiliki, tanggung jawab, dan disiplin 

dalam menyesuaikan sesuatu pekerjaan sesuai dengan standard dan target yang 

ditentukan prilaku yang diharapkan: 

a) Berusaha mencapai target yang sudah disetujui. 

b) Bertanggung jawab atas pekerjaannya dan berusaha menyelesaikan 

pekerjaan sesuai SLA (Standar Level of Agreement). 

c) Disiplin dalam menjalani SOP dan peraturan perusahaan. 

Kerjasama Tim: Saling melengkapi untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik dibandingkan dengan kerja perorangan Perilaku yang diharapkan: 

a) Tidak fokus terhadap kekurangan, tetapi memberikan solusi terhadap 

masalah yang dihadapi tim 



84 
 

 

b) Mengerti Peranan dan Fungsi pekerjaannya 

c) Mengerti kesulitan dari tim yang lain 

d) Menghargai bahwa keberhasilan adalah hasil kerja keras tim 

Komunikasi yang Jujur dan Terbuka :Bicara apa adanya namun dengan 

cara yang baik dan tidak menuduh secara pribadi tetapi fokus pada 

pekerjaannya.Perilaku yang diharapkan: 

a) Tulus 

b) Terbuka, tidak menutupi fakta 

c) Terbuka untuk mendengarkan gagasan baru 

d) Sopan dengan perkataan yang menghargai 

Mempercayai dan Menghargai :Berpikir positif bahwa orang lain 

mampu melakukan dan bertanggung jawab ataspekerjaannya masingmasing dan 

Memanusiawikan orang lain. Perilaku yang diharapkan: 

a) Saling menghormati 

b) Mendukung orang lain 

c) Terbuka terhadap gagasan yang berbeda 

d) Terbuka mengenai keadaan, posisi, pendapat pribadi 

e) Saling menghargai 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

Analasisi deskrtiftif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul agar mudah 
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dipahami. Data yang akan digunakan dalam analisis deskriptif adalah data Retun 

On Asset,Current Ratio, dan Harga Saham Pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

a. Analsisi Return On Asset (ROA) pada PT. AKR Korporindo Tbk. 

Return On Asset (ROA) merupakan indikator yang menggambarkan 

besarnya pendapatan yang akan diterima investor dari tiap lembar saham yang 

dibeli. Berikut ini merupakan perkembangan ROA di PT. AKR Corporindo Tbk. 

selama periode 2011-2016. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Tingkat Return On Asset (ROA) pada PT. AKR 

Corporindo, Tbk. Periode 2011-2016 

Tahun Rerurn on Asset (%) Pertumbuhan (%) 

2011 27.4 

 2012 5.5 -21.9 

2013 4.4 1.1 

2014 5.5 1.1 

2015 6.8 1.3 

2016 6.4 -0.4 
Sumber:Laporan Keuangan Publikasi PT. AKR Corporindo Tbk. (data diolah 2018) 

Berdasarkan tabel 4.1 perkembangan return on asset (ROA) PT. AKR 

Corporindo Tbk. dari tahun 2011 sampai 2016  terjadi penurunan sebesar  21.9% 

dari 27.4% menjadi 6.4%. Perkembangan  return on asset (ROA) mengalami 

kenaikan yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar 1.3% dan 

mengalami penurunan yang tertinggi pada tahun 2011 ke 2012  yaitu sebesar 

21.9% . Kenaikan  penurunan Return On Asset (ROA) ditunjukan pada grafik 

dibawah ini. 
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Grafik 4.1 

Perkembangan Rerutn On Asset (ROA) PT. AKR Corporindo Tbk. 

b. Analisis Current Ratio (CR) pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Current ratio (CR) yaitu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan keuntungan. 

Berikut ini merupakan perkembangan tingkat current ratio (CR)  di PT. AKR 

Corporindo, Tbk. selama periode 2011-2016. 

Tabel 4.2 

Perkembangan TingkatCurrent Ratio (CR) PT. AKR Corporindo, 

Tbk. Periode 2011-2016 

Tahun Current Ratio  (%) Pertumbuhan (%) 

2011 1.4 

 2012 1.4 0 

2013 1.2 -0.2 

2014 1.1 -0.1 

2015 1.5 0.4 

2016 1.3 -0.2 
Sumber: Laporan keuangan Publikasi PT. AKR Corporindo Tbk. (data diolah 2018) 

 Berdasarkan tabel 4.2 perkembangan Current Ratio (CR) pada PT. AKR 

Corporindo Tbk. Dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di atas dapat dilihat pula 

penurunan Current Ratio (CR) yang paling tinggi pada tahun 2015 ke 2016, yaitu 

terjadi penurunan Current Ratio (CR) dari 1.5% menjadi 1.3% yang artinyan 

terjadi penurunan sebesar 0.2%. Sementara itu perkembangan Current Ratio (CR) 
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tertinngi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu terjadi peningkatan dari 1.1% menjadi 

1.5% yang artinya terjadi kenaikan sebesar 0.4%. Kenaikan dan penurunan 

Current Ratio (CR) ditunjukan pada grafik di bawah ini.  

 

Grafik 4.2 

Perkembangan Current Ratio (CR) 

PT.AKR Corporindo Tbk. 

 

c. Analisis Harga Saham PT. AKR Corporindo Tbk. 

Harga saham adalah nilai bukti penyertaan modal pada perseroan terbatas 

yang telah listed di bursa efek maupun di Jakarta Islamic Index (JII), dimana 

saham tersebut telah beredar. Berikut ini merupakan perkembangan tingkat harga 

saham di PT. AKR Corporindo, Tbk. selama periode 2011-2016. 

Tabel 4.3 

Perkembangan Tingkat Harga Saham PT. AKR Corporindo, Tbk. 

Periode 2011-2016 

 

Tahun Harga Saham (%) Pertumbuhan (%) 

2011 10.48 

 2012 14.38 3.9 

2013 15.16 0.78 

2014 14.28 -0.88 

2015 24.87 10.59 

2016 20.79 -4.08 
Sumber:laporan Keuangan PT.AKR Corporindo Tbk. (data diolah 2018) 
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Berdasarkan tabel 4.3 perkembangan Harga Saham pada PT. AKR 

Corporindo, Tbk. Dari tahun 2011 sampai tahun 2016 diatas dapat dilihat terjdi 

penurunan dan kenaikan harga sahamnya. Kenaikan harga saham tertinggi pada 

tahun 2014 ke tahun 2015 dari 14.28% menjadi 24.87% artinya terjdi kenaikan 

sebesar 10.59%. seangkan penurunan tertinggi harga saham yaitu pada tahun 2015 

ke 2016 dari 24.87% menjadi 20.79% yang artinya terjadi penurunan sebesar -

4.08%. kenaikan dan penurunan Harga Saham dapat dilihat di grafik dibawah ini. 

 

Grafik 4.3 

Perkembangan Harga Saham 

PT. AKR Corporindo Tbk. 

 

 

2. Analisis Asosiatif 

Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Return On Asset (ROA) dan Current Ratio (CR)  terhadap harga saham 

pada PT. AKR Corporindo, Tbk. selama periode 2011-2016. Untuk mengetahui 

pengaruh tersebut, maka penulis melakukan pengujian hipotesis dengan 

perhitungan manual statistik dan melalui perangkat lunak SPSS for Windows Versi 

23.. Analisis yang digunakan, diantaranya adalah analisis regresi, analisis korelasi, 
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analisis determinasi, uji t, dan uji f. Berikut ini adalah tabel perhitungan Return 

On Asset (X1) dan Current Ratio (X2) terhadap harga saham (Y). 

Tabel 4.4 

Jumlah Perhitungan Return On Asset, Current Ratio dan Harga 

Saham Pada PT. AKR Corporindo, Tbk. 
No. X1 X2 Y X1

2 
X2

2 
Y

2 
X1Y X2Y X1X2 

1 27.4 1.4 10.48 750.76 1.96 109.8304 288.796 14.672 38.36 

2 5.5 1.4 14.38 30.25 1.96 206.7844 79.09 20.132 7.7 

3 4.4 1.2 15.16 19.36 1.44 229.8256 66.704 18.192 5.28 

4 5.5 1.1 14.28 30.25 1.21 203.9184 78.54 15.708 6.05 

5 6.8 1.5 24.87 46.24 2.25 618.5169 169.116 37.305 10.2 

6 6.4 1.3 20.80 40.96 1.69 432.64 133.12 26.104 8.32 

∑  56 7.9 99.96 917.82 10.51 1801.0998         133.036 75.91 

 Sumber:Laporan Keuanagn PT. AKR Corporindo Tbk. (Data diolah 2018) 

 

 Data analisis menjelaskan tentang variabel    ROA,    CR, Y Harga 

Saham.  Kuadrat variabel    dan    kuadrat variabel Y,     dan     ini untuk 

memudahkan perhitungan pada pembahasan pada analisis selanjutnya.  

a. Pengaruh Return On Asset terhadap Harga Saham PT. AKR Corporindo 

Tbk. (X1Y) 

1. Regresi Sederhana 

Y= a + bx 

 
(∑  

 )(∑ )  (∑  )(∑   )

 (∑  
 )  (∑  )

  

  
(      )(     )  (  )(       )

 (      )  (  ) 
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 Berdasarkan hasil perhitungan manual diatas maka didapatkan persamaan 

regresi sederhana antara Return on Asset (  ) terhadap Harga Saham (Y) sebagai 

berikut: 

 Y= 19.478a- 0.302bx 

Angka-angka diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien intercept adalah 19.478  

Nilai koefisien intercept sebesar 19.478 mengandung pengertian bahwa 

nilai Y= 19.478 bernilai positif pada saat kenaikan Return on Asset (  ) 

0% maka diikuti kenaikan Harga Saham (Y) sebesar 19.478%. 

b) Nilai koefisien slope (b) adalah -0.302 

Nilai koefisien slope (b) sebesar -0.302 mengandung pengertian bernilai 

negatif pada saat kenaikan Return on Asset (  ) 1% maka diikuti Harga 

Saham (Y) mengalami perubahan sebesar -0.302. 

 Berdasarkan hasil perhitungan manual diatas dapat diperkuat dengan 

menggunakan hasil perhitungan SPSS V.23 berikut: 
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Tabel 4.5 

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh Return On Asset terhadap Harga 

Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.478 3.107  6.269 .003 

ROA -.302 .251 -.515 -1.202 .296 

a. Dependent Variable: Harga_saham 

Sumber Data: Output SPSS 23 

 

 

2. Korelasi 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan 

satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini akan diteliti kuat atau 

lemahnya pengaruh Return on Asset terhadap Harga Saham berikut perhitungan 

manual adalah sebagai berikut: 

     
 (∑   )  (∑  )(∑ )

√* (∑  
 )  (∑   ) +* (∑   )  (∑ ) +

 

     
 (       )  (  )(     )

√*  (      )  (  ) +*  (         )  (     ) +
 

     
                

√(            )(                    )
 

     
        

√(       )(        )
 

     
        

√          
 

     
        

          
 

                          

Maka berdasarkan hasil korelasi diatas diketahui bahwa hubungan return 

on asset (  ) terhadap Harga Saham (Y) sebesar             . Artinya 
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hubungan variabel “sedang”. Berdasarkan hitungan manual diatas diperkuat 

dengan menggunakan hasil SPSS V.23 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Analisis Korelasi Pengaruh Return on Asset terhadap Harga Saham pada PT. 

AKR Corporindo Tbk. 

Correlations 

 Harga_saham ROA 

Pearson Correlation Harga_saham 
1.000 -.515 

ROA -.515 1.000 

Sig. (1-tailed) Harga_saham 
. .148 

ROA .148 . 

N Harga_saham 
6 6 

ROA 6 6 

Sumber Data: OUTPUT SPSS V.23 

 Berdasarkan hasil perhitungan dan output data dengan menggunakan SPSS 

versi 23 dapat diperoleh hasil koefisien korelasi (r) untuk mengetahui Return on 

Asset terhadap Harga Saham sebesar             . Artinya variabel Return on 

Asset terhadap Harga Saham “sedang” dapat diketahui jika melihat kriteria 

interprestasi korelasi dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Kriteria Interprestasi Nilai 

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

1 0.00-0.199 Sangat Lemah 

2 0.20-0.399 Lemah 

3 0.40-0.599 Sedang 

4 0.60-0.799 Kuat 

5 0.80-1,000 Sangat Kuat 

 

3. Koefisien Determinasi 
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 Untuk mengetahui presentase nilai Return on Asset terhadap Harga 

Saham maka akan digunakan koefisien determinasi. Adapun hasil dari 

perhitungan determinasi secara manual yaitu sebagai berikut: 

           

   (            )       

                    

               

         

Hasil perhitungan menunjukkan nilai r
2
 sebesar 26.5300544 atau dalam 

persentase sebesar 26.5% yang berarti kemampuan Return on Asset dalam 

menjelaskan Harga Saham hanya sebanyak 26.5% dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. Berdasarkan perhitungan diatas dapat diperkuat dengan mengunakan 

hasil perhitungan dari SPSS versi 23 sebagai berikut: 

4.8 

Koefisien Determinasi Pengaruh Return on Asset terhadap Harga 

Saham Pada PT. AKR Corporindo Tbk. 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .515
a
 .265 .082 4.99368 

a. Predictors: (Constant), ROA 

Sumber Data SPSS V. 23 

4. T Hitung 

Analisis uji t digunakan untuk menguji hipotesis dan melihat pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Dalam penelitian ini dilakukan uji 

hipotesis untuk melihat pengaruh Return On Asset (  ) terhadap Harga Saham, 

(Y) berikut ini merupakan perhitungan uji t melalui perhitungan manual: 

        
 √   

√    
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            √   

√  (            ) 
 

        
            √ 

√             
 

        
              

√           
 

        
           

           
 

                            

Setelah diperoleh hasil thitung, selanjutnya dicari besar ttabel menggunakan 

taraf signifikansi (α) sebesar 5% dengan perhitungan sebagai berikut: 

         (
 

 
)  (      ) 

       (
     

 
)  (      ) 

       (     ) (    ) 

             

 Perhitungan manual diatas diketahui bahwa besarnya        yang 

dihasilkan adalah sebesar -1.202 sedangkan       sebesar 2.776. hasil tersebut 

diperkuat dengan hasil perhitungan SPSS for windows versi 23 yaitu sebagai 

berikut: 

4.9 

Analisis Uji T Pengaruh Return on Asset terhadap Harga Saham pada 

PT. AKR Corporindo Tbk. 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.478 3.107  6.269 .003 

ROA -.302 .251 -.515 -1.202 .296 

a. Dependent Variable: Harga_saham 

Sumber Data SPSS V.23 
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 Hasil yang diperoleh dari pengujian uji t SPSS V.23 memperkuat bahwa 

       ≤       (-1.202≤2.776) dengan nilai signifikasi 0.296. dapat disimpulkan 

bahwa Ha ditolak dan Ho diterima yang berlawanan artinya terdapat pengaruh 

negative dan tidak signifikan secara Return on Asset dan Harga Saham pada PT. 

AKR Corporindo Tbk. 

b. Pengaruh Current Ratio Terhadap Harga Saham PT.AKR Corporindo 

Tbk. (X2Y) 

1. Regresi Sederhana 

Y=a+b 

  
(∑  

 )(∑ )  (∑  )(∑   )

 (∑  
 )  (∑  )

  

  
(     )(     )  (   )(       )

  (     )  (   ) 
 

  
                   

           
 

  
       

    
 

                      

 

  
 ∑    (∑  )(∑ )

 ∑  
  (∑  )

  

  
  (       )  (   )(     )

  (     )  (   ) 
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Berdasarkan hasil perhitungan manual diatas maka didapatkan persamaan 

regresi sederhana antara Current Ratio (  ) terhadap Harga Saham (Y) sebagai 

berikut: 

Y=                       

Angka-angka dalam persamaan dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien intercept( ) adalah        

Nilai koefisien intercept ( ) adalah        yang artinya jika perubahan 

Current Ratio (  ) bernilai 0% maka penerimaan Harga Saham (Y)  

sebesar       . 

b) Nilai koefisien slope (b) adalah 13.126 

Nilai koefisien slope (b) dengan nilai 13.126 mengandung pengertian yang 

berarti setiap terjadinya peningkatan Current Ratio (  ) sebesar 1%  maka 

Harga Saham (Y) sebesar 13.126. 

Berdasarkan hasil hitungan manual diatas dapat diperkuat dengan adanya 

perhitungan SPSS versi 23 sebagaia berikut ini: 

Tabel 4.10 

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh Current Ratio terhadap Harga 

Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.623 21.757  -.029 .979 

CR 13.126 16.439 .371 .798 .469 

a. Dependent Variable: Harga_saham 

Sumber Data: Output SPSS V.23. 
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2. Korelasi 

Untuk memastikan kuat atau lemahnya hubungan antara Current Ratio 

terhadap Harga Saham maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan 

analisi statistik yaitu korelasi. Maka hasil perhitungan korelasi manual adalah 

sebagai berikut: 

     
 (∑   )  (∑  )(∑ )

√* (∑  
 )  (∑   ) +* (∑  )  (∑ ) +

 

     
  (       )  (   )(     )

√*   (     )  (   ) +*  (         )  (     ) +
 

     
               

√(           )(                    )
 

     
     

√(    )(    )
 

     
     

                       
 

     
     

           
 

                        

Maka berdasarkan hasil perhitungan korelasi diatas dapat diketahui bahwa 

hubungan antara Current Ratio (  ) terhadap Harga Saham dengan nilai sebesar 

           . Yang artinya hubungan antara variabel “lemah”. Berdasarkan hasil 

perhitungan manual diatas dapat diperkuat dengan menggunakan perhitungan 

SPSS versi 23 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Analisis Korelasi Pengaruh Current Ratio terhadap Harga Saham 

pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Correlations 

 Harga_saham CR 

Pearson Correlation Harga_saham 1.000 .371 

CR .371 1.000 
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Sig. (1-tailed) Harga_saham . .235 

CR .235 . 

N Harga_saham 6 6 

CR 6 6 

Sumber Data: OUTPUT SPSS V.20 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan data output data dengan menggunakan 

SPSS versi 23 maka diperoleh hasil nilai dengan koefisien korelasi (r) untuk 

mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Harga Saham  dengan nilai sebesar 

0.371. Yang artinya variabel Current Ratio tehadap Harga Saham adalah “lemah”, 

dapat kita ketahui dengan melihat kriteria interprestasi nilai korelasi dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Kriteria Interprestasi Nilai 

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

1 0.00-0.199 Sangat Lemah 

2 0.20-0.399 Lemah 

3 0.40-0.599 Sedang 

4 0.60-0.799 Kuat 

5 0.80-1,000 Sangat Kuat 

 

3. Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui presentase dari Current ratio mempunyai hubungan 

terhadap Harga Saham maka dapat dilihat dari perhitungan koefisien deteminasi. 

Adapun hasil perhitungan manual determinasi yaitu sebagai berikut. 

           

   (           )       

                    

                     

Maka hasil dari koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Current 

Ratio (  ) hanya berkontribusi 0.137 terhadap Harga Saham (Y), sedangkan 
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sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hitungan manual diatas dapat diperkuat oleh hitungan dengan 

menggunakan SPSS versi 23 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Koefisien Determinasi Pengaruh Current Ratio terhadap Harga 

Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .371
a
 .137 -.078 5.41066 

a. Predictors: (Constant), CR 

Sumber Data: SPSS V.23 

 

4. T Hitung  

Uji t (Uji Paarsial) dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas 

secara parsial atau terpisah mempunyai pengaruh yang signifikan antara variabel 

Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham (Y), yaitu dengan membandingka T 

hitung dengan T tabel. Dalam menguji signifikasi koefisien korelasi atau uji t, 

maka berikut ini merupakan perhitungan manual sebagi berikut: 

        
 √   

√    
 

        
           √   

√  (           ) 
 

        
           √ 

√             
 

        
             

√            
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Mencari T Tabel 

       (
 

 
)  (      ) 

       (
     

 
)  (      ) 

       (     ) (    ) 

             

 Perhitungan manual diatas diketahui bahwa besarnya        yang 

dihasilkan adalah sebesar 0.798 sedangkan       sebesar 2.776. hasil tersebut 

diperkuat dengan hasil perhitungan SPSS for windows versi 23 yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

Analisis Uji T Pengaruh Current Ratio terhadap Harga Saham 

 Pada PT. AKR Corporindo Tbk. 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.623 21.757  -.029 .979 

CR 13.126 16.439 .371 .798 .469 

a. Predictors: (Constant), CR 

Sumber Data: SPSS V.23 

 

 Hasil yang dipeoleh dari pengujian uji t SPSS V.23 dengan nilai sebesar 

0.798 dengan nilai signifikan 0.468. Hal ini memenuhi syarat        <       

(0.798 <2.776). Dapat disimpulkan bahwa             dan             yang 

artinya terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara Current Ratio dan 

Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 
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c. Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap 

Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. (X1X2Y) 

1. Regresi Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk peramalan nilai 

pengaruh dan arah hubungan dua variabel bebas atau lebih (X) terhadap variabel 

terikat (Y) untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kausal atau hubungan 

fungsional. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai pengaruh dan 

arah hubungan Return On Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap Harga 

Saham. Perhitungan manual analisis regresi linier berganda dilakukan dengan 

langah-langkah berikut: 

∑  
  ∑  

  
(∑  )

 

 
 

        
(  ) 

 
 

        
    

 
 

                   

              

∑  
  ∑  

  
(∑  )
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∑   ∑   
(∑ ) 

 
 

           
(     ) 
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Selanjutnya yaitu mencari nialia a dan b secara manual yaitu sebagai 

berikut: 
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Mencari    
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 Berdasarkan hasil perhitungan manual diatas dapat diperkuat dengan 

perhitungan menggunakan SPSS versi 23 sebagai berikut ini: 
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Tabel 4.15 

Analisis Regresi Berganda Pengaruh Return on Asset dan Current Ratio 

terhadap Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.827 17.636  -.444 .687 

ROA -.421 .228 -.718 -1.844 .162 

CR 21.581 13.779 .610 1.566 .215 

a. Dependent Variable: Harga_saham 

Sumber Data:Output SPSS V.23 

 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda antara 

variabel Return on Asset dan Current Ratio terhadap Harga Saham sebagai 

berikut: 

Y=             

Y=-7.827+(-0.421)   +21.581    

Dari persamaan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ini: 

a)          

Konstanta dengan nilai sebesar       menunjukan nilai Return on Asset 

dan Current Ratio yang berarti bahwa bahwa terjadi perubahan 0% maka 

nilai Harga Saham PT. AKR Corporindo Tbk. Kenaikan sebesar       . 

b)    = ˗0.421 

Koefisien sebesar -0.421 menunjukan jika Return on Asset (ROA) 

perubahan sebesar 1%, maka Harga Saham pada PT. AKR Corporindo 

mengalami kenaikan sebesar -0.42. 

c)         1 
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Koefisien sebesar 21.581 menunjukan jika Current Ratio (CR) naik 

sebesar 1% (diasumsikan semua variabel konstan) maka harga saham 

mengalami kenaikan sebesar 21.581. 

2. Korelasi 

Uji korelasi parsial adalah mengukur hubungan antara variabel 

independent yaitu (  ) dan (  ) dengan variabel dependent yaitu (Y), sementara 

variabel independent lain ada hubungan dengan satu variabel independent tersebut 

besarnya bersifat konstanta atau tetap. Berikut ini adalah hasil uji korelasi Return 

on Asset (  ) terhadap Harga Saham dan Current Ratio (  ) sebagai pengontrol 

atau pengendali dengan menggunakan perhitungan manual adalah sebagai berikut:  

    
 (∑   )  (∑  )(∑ )
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 )  (∑  ) + { (∑ 
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 √
           

           
 

 √            

                    

Adapun hasil perhitungan dari SPSS versi 23 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Korelasi Pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio 

(CR)terhadap Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Correlations 

 Harga_saham ROA CR 

Pearson Correlation Harga_saham 1.000 -.515 .371 

ROA -.515 1.000 .333 

CR .371 .333 1.000 

Sig. (1-tailed) Harga_saham . .148 .235 

ROA .148 . .260 

CR .235 .260 . 

N Harga_saham 6 6 6 

ROA 6 6 6 

CR 6 6 6 

Sumber Data SPSS.23 

 Berdasarkan tabel diatas dipeoleh korelasi atau hubungan Return on Asset 

(ROA) terhadap Harga Saham sebesar -0.515 artinya hubungan antara Return on 

Asset dengan Harga Saham dapat dikategorikan “sedang” dan menunjukan 

hubungan negatif. Sedangkan nilai korelasi untuk Current Ratio (CR) terhadap 

Harga Saham PT. AKR Corporindo Tbk. sebesar 0.371 yang artinya hubungan 

Current Ratio terhadap Harga Saham dapat dikategorikan “lemah” dan 

menunjukan hubungan positif. Dapat kita ketahui jika melihat interprestasi nilai 

korelasi dibawah ini: 

Tabel 4.17 

Kriteria Interprestasi Nilai 

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

1 0.00-0.199 Sangat Lemah 
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2 0.20-0.399 Lemah 

3 0.40-0.599 Sedang 

4 0.60-0.799 Kuat 

5 0.80-1,000 Sangat Kuat 

3. Korelasi Determinasi 

Untuk mengetahui presentase antara Return on Asset dan Current Ratio 

terhadap Harga Saham maka digunakan koefisien dwtwrminasi. Adapun hasil 

perhitungan koefisien determinasi secara manual yaitu sebagai berikut: 

    
∑(      )  (     )

 
 

 
(            )(        )   (            )(     )

        
 

 
                       

        
 

 
           

        
 

                     

 Mencari Koefisien Determinasi 

           

                  

                   % 

Adapun hasil perhitungan dengan SPSS V.23 koefisien determinasi adalah 

R squer, seperti pada tabel sebagai berikut ini: 

Tabel 4.18 

Hasil  Koefisien Determinasi Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) 

terhadap Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .772
a
 .596 .326 4.27697 

a. Predictors: (Constant), CR, ROA 

Sumber Data: SPSS V.20 
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 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 

0.596. Niali    0.596 atau 59.6% merupakan penentu koegisien determinasi, ini 

berarti Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) berkonstribusi pengaruh 

terhadap Harga Saham sebesar 59.6% dan sisanya 40.4% dipengaruhi faktor lain 

yang tidak diteliti oleh peneliti. 

4. Uji F Hitung (Simultan) 

Uji F (Simultan) dilakukan untuk menguji seberapa besar variabel bebas 

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan antara Return on Asset (  ) dan 

Current ratio (  ) terhadap Harga Saham (Y) yaitu dengan membandingkan F 

hitung dan F tabel sebagai berikut: 

          ( ) (                        ) 

   ( ) (  (     )) 

   (    ) (  (     )) 

   (    ) ( )( ) 

      

F hitung 

        
  

 ⁄

(    )
(     )⁄

 

 

(           ) 
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(  (          ) )
(     )⁄

 

 
           

           
 ⁄
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Berdasarkan hasil perhitungan manual diatas dapat diperkuat melalui 

perhitungan SPSS V.23 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.19 

Analisi Uji F Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap Harga 

Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 80.889 2 40.444 2.211 .257
b
 

Residual 54.877 3 18.292   

Total 135.766 5    

a. Dependent Variable: Harga_saham 

b. Predictors: (Constant), CR, ROA 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji F SPSS sebesar 2.211dengan 

signifikasi. Hal ini memenuhi syarat        <        ( 2.211 < 9.55) dengan nilai 

signifikasi 0.257 atau 257%. Maka dapat disimpulkan bahwa tolak    dan terima 

   yang artinya terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara Return on Asset dan 

Curremt Ratio terhadap Harga Saham pada PT. AKR Corporindo tbk.  

C. Pembahasan  

Pembahasan merupakan bagian dari analisis penelitian dari data-data yang 

diperoleh. Penulis mengemukakan dan menganalisis makna dari penemuan dalam 

penelitian dan mengubungkan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Sebelum 

menjelaskan dari hasil penemuan penulis menggunakan uji hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, uji korelasi, uji 

determinasi, uji t dan uji f secara manual dan serta menggunakan SPSS versi 23. 

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan mode statistika, Return on 

Asset, Current Ratio terhadap Harga Saham sehubungan dengan hipotesis yang 
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ada dibawah ini terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara Return on Asset dan 

Current Ratio terhadap Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. 

Berdasarkan perhitungan statistik secara parsial dengan menggunakan 

analisis regresi sederhana antara Return on Asset (ROA) (  ) terhadap Harga 

Saham (Y) terdapat pengaruh dan tidak signifikan, dan Current Ratio (CR) (  ) 

terhadap Harga Saham (Y) secara parsial terdapat pengaruh dan tidak signifikan. 

Dengan perhitungan statistic menggunakan analisis regresi berganda secara 

simultan antara Return on Asset (ROA) (  ) dan Current Ratio (CR) (  ) 

terhadap Harga Saham (Y) terdapat pengaruh dan tidak signifikan. Ketika Return 

on Asset (ROA) turun maka Harga Saham belum tentu turun dan Current Ratio 

(CR) naik maka Harga Saham belum tentu naik, begitupun sebaliknuya. 

Berdasarkan koefisien krelasi dengan hasil Return on Asset (ROA) (X1) 

terhadap Harga Saham (Y) dengan hasil -0.515 menandakan “sedang” dan 

menunjukan hubungan negatif, sedangkan berdasarkan koefisien korelasi dengan 

hasil Current Ratio (CR) (  ) terhadap Harga Saham (Y) dengan hasil 0.371 

menandakan “lemah”.  

Selain itu, berdasarkan perhitungan koefisien determinasi menyatakan 

Return on Asset (ROA) (  ) berpengaruh sebesar26.5% terhadap Harga Saham, 

sedangkan Current Ratio berpengaruh sebesar 13.7% terhadap Harga Saham. Dan 

secara simultan antara Return on Asset dan Current Ratio berpengaruh sebesar 

59.5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti 

seperti Return on Equity, Net Profit Margin, Debt to Equty Ratio,Debt Ratio, 
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gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Total Asset Turnover, Net Gearing 

Ratio, Price Earning Ratio sebagaimana gambaran dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Penguji Koefisien Determinasi 

 Berdasrkan uji t secara parsial menunjukan bahwa Return on Asset 

terhadap Harga Saham  memperoleh        =-1.202 dan        =2.776 karena 

       <        atau -1.202 < 2.776 maka berada diwilayah penolakan   yang 

berlawanan arah. Berdasarkan uji t secara parsial Current Ratio memperoleh 

       = 0.798 dan        = 2.776 karena        <        atau 0.798< 2.776, maka 

berada diwilayah penolakan   . Berdasarkan uji t secara simultan menunjukan 

bahwa Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham 

memperoleh        = 2.210 dan        = 9.55, karena         <       atau 2.210 < 

9.55 maka berada diwilayah penolakan   . 

Demikian, dari beberapa analisis diatas dapat dirumuskan secara simultan 

uji f bahwa Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) berpengaruh namun 

tidak signifikan terhadap Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. Hal ini 

(X1) 

Return On Asset 

(ROA) 

(X2) 

Current Ratio 

(CR) 

Harga Saham 

(Y) 

26.5% 

59.5%% 

13.7% Sisanya  40.5 yang di 

pengaruhi oleh faktor-

faktor lainnya yang tidak 

diteliti oleh peneliti. 
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membantah penelitian Prihartini Ratna (2009), Ningrum (2009),Reynard 

Valentino (2013), Egi Ferdian (2014) yang secara simultan Return on Asset 

(ROA) dan Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Harga Saham. Hasil ini menyatakan bahwa manajemen perusahaan tidak berhasil 

meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan 

manajemen keuangan memaksimumkan nilai perusahaan. Untuk itu perusahaan 

harus mengkoreksi kembali prospek kegiatan yang diajalankan perusahaan agar 

produkti. Sehingga para pemegang saham akan merasakan keuntungan yang lebih 

besar dari biaya modalnya. 

Hal ini membantah penelitian penelitian prihantini Ratna (2009) yang 

menyatakan Return on Asset dan Current Ratio bepengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return Saham pada industry real estate and property. Dan membantah 

penelitian yang dilakukan Reynard Valintino (2013) yang menyatakan 

berdasarkan uji koefisien regresi secara simultan yang menyimpulkan bahwa 

Return on Asset dan Current Ratio secara besama-sama berpengaruh terhadap 

Harga Saham. Dan secara parsial dapat disimpulkan bahwa Current Ratio 

berpengaruh terhadap Harga Saham dan secara parsial tidak adanya pengaruh 

Return on Asset terhadap Harga Saham. Selain itu peneliti membantah penelitian 

yang dilakukan oleh Egi Ferdian (2014) yang menyatakan adanya pengaruh yang 

signifikan variabel Return on Asset terhadap harga Saham. Dan mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2009) yang menyatakan bahwa secara 

simultan dan parsial variabel Current Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham. 

Namun penelitian ini mendukung peneliti yang dilakukan oleh Ananda (2016) dan 
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Vivi Noviana (2016) yang menyatakan bahwa Return on Asset berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap Harga Saham. 


