


 



ABSTRAK 

 
I Komang Santika. 921 414 132. 2018. Analisis pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit 
Margn (NPM) dan Gross Profit Margin (GPM) terhadap harga saham perusahaan 
manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2017. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Bapak Zulkifli Bokiu, SE., Ak., M.SA 
sebagai pembimbing I dan Ibu Siti Pratiwi Husain, SE.,M.Si sebagai pembimbing II. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). pengaruh Current Ratio (CR) terhadap harga 
saham perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2017, (2). Net Profit Margn (NPM) terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2017, dan (3). Gross Profit Margin (GPM) terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2017 secara parsial dan secara simultan. Data dalam penelitian ini 
didapatkan dengan mengunduh data laporan keuangan situs Bursa Efek Indonesia (BEI) 
sehingga data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Analisis data menggunakan 
bantuan program Eviews. 

 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Current Ratio (CR) berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017, (2). Net Profit Margn (NPM) 
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sub sektor 
logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017, (3). Gross 
Profit Margin (GPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 
manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2017.   Sedangkan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2017 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 68,3884% 
sehingga variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. 
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