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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, 

struktur modal dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2009 -2014. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Sampel diambil dengan menggunakan metoda purposive 

sampling. Dan diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dengan 6 tahun 

penelitian dan jumlah total sampel sebanyak 84 perusahaan. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa: likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap harga saham, variable profitabilitas, struktur modal dan pertumbuhan 

penjualan  berpengruh positif terhadap harga saham. Hasil koefisien determinasi 

variabel likuiditas, profitabilitas, struktur modal dan pertumbuhan penjualan 

terhadap perkembangan harga saham sebesar 68,1% sisanya 31,9% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar penelitian.  

 

Kata kunci : likuiditas, profitabilitas,  struktur modal, pertumbuhan penjualan, 

perkembangan harga saham  
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