
ABSTRAK 

 

Market value dari suatu perusahaan menyajikan suatu nilai yang melekat 

dari perusahaan tersebut berdasarkan pasar yang tercermin dari harga saham 

perusahaan yang ditawarkan dipasar. Kandungan informasi dalam laporan 

keuangan perusahaan dipengaruhi nilai dari masing-masing instrumen keuangan 

yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah nilai 

persediaan. Persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja, merupakan 

aset yang selalu dalam keadaan berputar, dan terus menerus akan mengalami 

perubahan. Investasi dalam persediaan menentukan kelancaran operasi 

perusahaan, maka persediaan akan berdampak pada laporan laba rugi dan neraca. 

Laporan laba rugi dan neraca merupakan salah satu informasi fundamental yang 

diperlukan oleh investor untuk menganalisis kinerja perusahaan. Perusahaan perlu 

melakukan analisis laporan terhadap laporan keuangan, karena laporan keuangan 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba perusahaan. Salah satu cara pengukuran kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh perputaran 

persediaan dan profitabilitas terhadap market value perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

verifikatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi 

klasik, korelasi, regresi, dan koefisien determinasi, sedangkan pengujian hipotesis 

yang digunakan adalah metode statistik uji t dan uji F dengan bantuan software 

IBM SPSS 20.0 for windows. Sampel yang diambil dengan teknik purposive 

sampling adalah sebanyak 13 sampel yang termasuk kategori perusahaan sektor 

pertambangan yang sahamnya tercatat di BEI dan mempublikasikan laporan 

keuangan tahunannya secara terus menerus dari tahun 2010-2014. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

tahunan tahun 2010-2014 yang diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal 

(PIPM) BEI. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) perputaran persediaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap market value perusahaan, (2) profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap market value perusahaan, (3) secara simultan 

perputaran persediaan dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap 

market value perusahaan 
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