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ABSTRAK 
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Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batu 

Bara dengan tujuan untuk mengetahui pegaruh DER dan ROA secara Parsial 
terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pertambangan Batu Bara yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018. Untuk mengetahui pengaruh DER dan 
ROA secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor 
pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018. Untuk 
mengetahui variabel yang dominan antara DER dan ROA terhadap harga saham 
pada perusahaan subsektor pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2015-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kausal-komparatif, yaitu 
sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 
sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun 
munculnya suatu fenomena tertentu dan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Variabel yang digunakan terdiri dari DER (X1), ROA (X2), dan terhadap Harga 
Saham (Y). Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, sampel berupa 9 
perusahaan Subsektor Pertambangan Batu Bara. Metode analisis data berupa 
analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan uji 
hipotesis. 

Hasil penelitian menujukkan secara simultan bahwa 2 variabel DER, dan 
ROA secara simultan sama-sama berpengaruh terhadap Harga Saham yang 
dibuktikan dengan nilai F sebesar (22,364) > Ftabel (3,28) dengan sign = 0,000 < 
0,05. Secara parsial bahwa dari 2 variabel berpengaruh secara parsial terhadap 
Harga Saham yang dibuktikan dengan nilai thitung (6,467) dengan sign 0,000< 0,05 
untuk variabel DER, dan nilai thitung (3,475) dengan sign 0,001 < 0,05 untuk 
variabel ROA. Secara Dominan hanya DER yang berpengaruh dominan terhadap 
Harga Saham yang dibuktikan dengan melihat koefisien beta yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan variabel  ROA yaitu sebesar 0,411. 
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