
                                                                                                             

 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS  RASIO PROFITABILITAS DAN HUTANG PADA INDUSTRI 

PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL DI BEI  PERIODE  

2003-2008 

SERTA PENGARUHNYA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM  

 

 

Oleh : 

Meri Susanti 

 

 

Pasar modal semakin berkembang pesat, hal ini terbukti dari semakin meluasnya 

penawaran akan saham di tenggah masyarakat. Masyarakat sebagai investor 

bertujuan untuk mendapatkan deviden serta capital gain dalam kegiatan 

berinvestasi. Setiap investor sebelum berinvestasi memerlukan teknik analisa 

yang tepat. Analisa yang paling umum dan mudah digunakan ialah analisa 

fundamental yang melihat kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan 

tersebut didapat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan secara 

umum. Berdasarkan tujuan investor yang mengharapkan deviden dan capital gain, 

maka investor  fokus kepada rasio profitabilitas khususnya pada Return On Equity 

(ROE). ROE mengukur pengembalian potensial kepada para pemegang saham. 

Tidak cukup hanya melihat bagaimana tingkat keuntungan yang dihasilkan, 

namun juga penting bagaimana kekuatan keuangan perusahaan yang diukur 

menggunakan Debt To Equity Ratio (DER) yang merupakan rasio hutang.  

Penganalisaan kedua rasio tersebut begitu penting adanya. 

 



                                                                                                             

 

Tipe investor yang berbeda membuat banyak teknik analisa yang digunakan. 

Perbedaan tersebut membawa banyak faktor yang mempengaruhi pergerakkan 

indeks harga saham yang terjadi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh rasio profitabilitas (ROE) dan hutang (DER) terhadap 

indeks harga saham, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi profitabilitas (ROE) dan hutang 

(DER) dan bagaimana pengaruhnya kedua rasio ini  terhadap indeks harga saham 

pada industri mineral dan logam di BEI periode 2003-2008. Hipotesis yang 

diajukan ialah rasio profitabilitas (ROE) dan hutang (DER) pada industri logam 

dan mineral berkinerja baik serta berpengaruh secara signifikan terhadap indeks 

harga saham.  

Metode perhitungan statistik yang digunakan ialah uji regresi linear berganda 

yang  diolah menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

versi 13.0. Variabel penelitian menggunakan ROE dan DER sebagai variabel X 

dan IHSI sebagai variabel Y. Objek penelitian ialah 3 perusahaan yang termasuk 

dalam industri mineral dan logam BUMN  yang mencatatkan sahamnya di BEI. 

Periode penelitian selama 6 tahun (pertriwulan) yaitu tahun 2003-2008.  

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, analisis rasio profitablitas (ROE) memliki 

rata-rata sebesar 20,86% , 19,27% dan 13,37% pada PT Aneka Tambang Tbk, PT 

INCO Tbk serta PT Timah Tbk. Rasio hutang (DER) pada ketiga perusahaaan 

memiliki rata-rata sebesar 0,83 , 0,32 , dan 0,65. Hasil uji regresi berganda 

diperoleh hasil bahwa secara statistik sumbangan dari kedua variabel bebas (ROE 

dan DER)  terhadap variabel terikat (indeks harga saham) ialah sebesar 59,2%. 



                                                                                                             

 

Hasil perhiungan secara simultan (uji F) dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

(X) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y).  

Pada hasil uji secara parsial (uji t) diperoleh hasil yaitu profitabilitas yang diukur 

dengan ROE (X1) pada industri mineral dan logam di BEI berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap indeks harga saham. Variabel hutang yang diukur 

dengan DER (X2) berpengaruh secara signifikan namun negatif terhadap indeks 

harga saham yang terjadi pada industri mineral dan logam.  

 


