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ABSTRACT 

 

The aims of this research is to see how the influence of liquidity, leverage, 

dividend payout ratio, and profitability towards price earning ratio.  Price earning ratio 

define as a ratio that compare present value of price per share with earning per share of 

a company. Price earning ratio is one of financial aspects that important to managers 

and analysts because it is use by investors. There are 143 companies of industrial sector 

which are listed in IDX. It was selected down to 18 companies that appropriate the 

criteria by purposive sampling method. The period of this research is within 2003 – 2006. 

The result from regression analysis model shows that dividend payout ratio and 

profitability influenced price earning ratio. Beside that conclusion there are another 

influence from liquidity, leverage, dividend payout ratio, and liquidity, leverage, dividend 

payout ratio, and profitability. 

 

Keywords : liquidity, leverage, dividend payout ratio,  profitability, and price earning 

ratio.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut Chang, Most, dan Brain, (1983) dalam Evi Emtiqiani (2007) 

bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek berkewajiban untuk 

menyampaikan laporan tahunan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terhadap 

para investor. Hal tersebut disebabkan laporan keuangan merupakan salah satu 

sumber informasi yang dibutuhkan investor sebagai salah satu dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Pasar modal yang efisien 

adalah pasar modal yang harga sahamnya mencerminkan semua informasi yang 

relevan dan pasar akan bereaksi apabila terdapat informasi baru.  

Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk 

bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan 

investasinya. Perasaan aman ini diantaranya diperolah karena investor 

memperoleh informasi yang jelas, wajar, dan tepat waktu sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan investasinya (Joko Prayitno, 2007). 

Upaya untuk merumuskan bagaimana mencantumkan harga saham yang 

wajar, telah dilakukan oleh setiap analis keuangan dengan tujuan memperoleh 

tingkat keuntungan yang menarik. Price earning ratio (PER) merupakan salah 

satu ukuran yang paling sering digunakan oleh investor untuk menentukan apakah 
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investasi modal yang dilakukan menguntungkan atau merugikan. Price earning 

ratio menunjukkan berapa besar investor bersedia membayar untuk setiap 

keuntungan yang dilaporkan perusahaan, sehingga merupakan salah satu alat 

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Para manajer keuangan akan senang 

jika saham perusahaannya dijual dengan price earning ratio yang tinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai peluang pertumbuhan yang baik, 

yang berarti pendapatannya relatif aman (Evi Emtiqiani, 2007). 

Semakin berkembang dan semakin terintegrasinya pasar modal, maka 

analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi price earning ratio 

mempunyai kegunaan yang penting bagi investor sebelum mengambil suatu 

keputusan investasi. Perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang 

paling menarik akan memperoleh harga yang wajar, yaitu harga yang 

mencerminkan investasi yang potensial. 

Gaver (1993)  dalam Evi Emtiqiani (2007) menyatakan dari berbagai rasio 

keuangan yang ada, salah satu rasio yang paling banyak digunakan dalam 

pengambilan keputusan investasi adalah rasio harga saham terhadap laba bersih 

per sahamnya (Price Earning Ratio). Rasio ini dilihat oleh investor sebagai suatu 

ukuran kemampuan menghasilkan laba masa depan suatu perusahaan. Perusahaan 

merupakan sebuah kombinasi antara aset milik perusahaan dengan pilihan 

investasi dimasa yang akan datang. Menurut Gibson (1992: 380-381) dalam Astuti 

dan Suryaputri (2007) perusahaan dengan kemungkinan pertumbuhan yang tinggi 

(high growth) biasanya mempunyai price earning ratio (PER) yang besar, 

perusahaan yang mempunyai pertumbuhan yang rendah (low growth) biasanya 
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memiliki price earning ratio (PER) yang rendah. Dari segi investor, price earning 

ratio yang terlalu tinggi barang kali tidak menarik karena harga saham mungkin 

tidak akan naik lagi dan kemungkinan memperoleh capital gain akan lebih kecil 

(Hanafi dan Halim, 1996: 85). 

Penelitian yang dilakukan Evi Emtiqiani (2007) berhasil membuktikan 

bahwa likuiditas, leverage, deviden, dan profitabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap price earning ratio sebesar 10,3%. Angka yang menurut 

penulis berada relatif cukup rendah, sehingga mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui seberapa signifikan likuiditas, 

leverage, deviden, dan profitabilitas terhadap price earning ratio. Pada penelitian 

ini data yang digunakan lebih panjang dan lebih terspesifikasi kepada perusahaan 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun dari tahun 2003 

sampai tahun 2006. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan industri 

yang termasuk didalam industri dasar dan kimia, aneka industri, serta industri 

barang konsumsi yang menerbitkan deviden selama periode penelitian yaitu dari 

tahun 2003 sampai tahun 2006. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, 

DIVIDEND PAYOUT RATIO, DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

PRICE EARNING RATIO (STUDI KASUS PERUSAHAAN INDUSTRI DI 

BURSA EFEK INDONESIA 2003-2006)”. 
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1. 2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini akan menguji kemampuan likuiditas, leverage, dividend 

payout ratio, dan profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi price earning 

ratio. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap price 

earning ratio? 

2. Apakah leverage perusahaan mempunyai pengaruh terhadap price 

earning ratio? 

3. Apakah devidend payout ratio perusahaan mempunyai pengaruh 

terhadap price earning ratio? 

4. Apakah profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap 

price earning ratio? 

5. Apakah secara bersama-sama likuiditas, leverage, devidend payout 

ratio, dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap price earning 

ratio? 
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1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap price earning ratio. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap price earning ratio. 

3. Untuk mengetahui pengaruh devidend payout ratio terhadap price 

earning ratio. 

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap price earning 

ratio. 

5. Untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel likuiditas, 

leverage, devidend payout ratio dan profitabilitas mempengaruhi price 

earning ratio. 

 Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah :  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi investor untuk mengambil 

keputusan investasi, selain itu dapat memperluas wawasan pembaca 

terhadap price earning ratio (PER). 

2. Bagi perusahaan sebagai acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi price earning ratio dan diharapkan dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan investasi dan pendanaan dimasa yang 

akan datang. 

3. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk 

mengembangkan teori ilmu akuntasi dan keuangan. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

penulis mencantumkan sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab dengan 

susunan dan uraian sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta penguraian 

singkat mengenai sistematika dari pembahasan pada skripsi ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka, teori-

teori yang mendasari dan mendukung pembahasan yang diperoleh dari 

berbagai sumber. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian price 

earning ratio secara singkat, faktor-faktor yang mempengaruhi price 

earning ratio, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan memuat paduan untuk memecahkan masalah 

penelitian yang terdiri dari rancangan atau metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis, variabel dan pengukurannya, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan membahas tentang deskriptif objek penelitian yang 

menyajikan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti dan 
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dianalisa. Sedangkan didalam analisis pembahasan, penulis akan 

menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi price earning 

ratio dan hubungan dengan faktor-faktor tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, keterbatasan dari hasil penelitian serta faktor-faktor yang 

sekiranya menyebabkan keterbatasan tersebut, implikasi penelitian dan 

juga saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang 

memerlukan dan juga untuk perbaikan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1  Rasio Keuangan  

 Rasio keuangan menurut Harahap (1999: 297) adalah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos ke pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya antara hutang dan 

modal, antara kas dengan total asset, antara harga pokok produksi dengan total 

penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim digunakan para analisia 

keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisa terhadap 

kondisi keuangan perusahaan. 

 Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan adalah rasio. Teknik ini adalah teknik yang paling sering digunakan 

untuk para analis keuangan karena dengan metode analisis rasio ini dapat 

diketahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi. 

Analisis rasio bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang baik atau buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Disamping itu 

analisis rasio juga dapat memperhitungkan atau meramalkan keadaan perusahaan 

di masa yang akan datang. 

Menurut Harahap (1999: 298) analisis rasio mempunyai beberapa 

keunggulan bila dibandingkan dengan teknik analisa lainnya. Keunggulan tersebut 

adalah : 

Pengaruh Likuiditas..., Erlangga Eka Nugraha Putra, Ak.-Ibs, 2009



1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan sangat rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan diantara perusahaan lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model dalam 

mengambilan keputusan  

5. Menstandarisasikan size atau ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time 

series” 

7. lebil mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di 

masa yang akan datang. 

Disamping keunggulan tersebut, analisa rasio juga memiliki beberapa 

keterbatasan yang harus disadari penggunaannya agar tidak salah dalam 

penggunaannya. Adapun keterbatasan rasio ini adalah : 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakaiannya. 

2. keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga 

menjadi keterbatasan teknik ini. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan 

menimbulkan kesulitan menghitung rasio. 

4. Akan mengalami kesulitan jika data yang tersedia tidak sinkron. 

Pengaruh Likuiditas..., Erlangga Eka Nugraha Putra, Ak.-Ibs, 2009



5. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar 

akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika tetap 

dilakukan perbandingan akan menimbulkan kesalahan. 

Menurut J. Courties seperti yang dikutip harahap (1999: 299) adanya tiga 

aspek penting dalam menganalisa laporan keuangan yaitu : 

1. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

digambarkan return on investment (ROI). Melihat ROI ini 

digambarkan lebih rinci lagi oleh rasio profit margin dan capital turn 

over. 

2. Management performance adalah rasio yang dapat menilai prestasi 

manajemen. Melihat dari segi kebijakan kredit, persediaan, 

administrasi, dan struktur harta dan modal. 

3. Solvency adalah kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya. 

Solvency ini digambarkan oleh arus kas baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

 

2.1.1.1 Analisis Rasio Keuangan 

 Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan merupakan dasar untuk dapat mengintrepetasikan kondisi keuangan dan 

hasil operasi suatu perusahaan. Dengan menggunakan laporan yang 

diperbandingkan, termasuk data tentang perubahan yang terjadi dalam jumlah 

rupiah, penganalisa menyadari bahwa beberapa rasio secara individu akan 
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membantu dalam menganalisa dan mengintrepetasikan posisi keuangan suatu 

perusahaan. 

 Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa 

berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada 

penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka 

rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.  

Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat 

menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta keuntungan 

suatu perusahaan (profitabilitas perusahaan). Untuk dapat menentukan atau 

mengukur hal-hal tersebut diperlukan pembanding dan rasio dalam industri 

sebagai keseluruhan yang sejenis dimana perusahaan menjadi anggotanya dapat 

digunakan sebagai alat pembanding dari angka rasio suatu perusahaan, angka 

rasio dari industri sebagai keseluruhan ini disebut standard ratio (rasio rata-rata). 

 Jika standar rasio tidak ada dalam bentuk yang tetap maka penganalisa 

dapat membuat standar rasio tersebut, dengan melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat 

diperbandingkan (homogen dalam operasi dan data yang seragam dalam 

arti keseragaman dalam kebijaksanaan keuangan, penilaian aktiva dan 

metode depresiasi, serta menggambarkan atau mewakili kelompok yang 

homogen dalam aktivitasnya maupun jenis perusahaannya) dalam industri. 
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2. Menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan dalam 

industri. 

3. Menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah 

dan menghapuskan rasio yang extreme (terlalu tinggi atau terlalu rendah). 

4. Menghitung rata-rata hitungnya utnuk menentukan mediannya. 

 

2.1.2 Pengertian likuiditas 

 Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang mempunyai 

tingkat likuiditas yang tinggi dapat dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki 

resiko kecil. Likuiditas adalah kemampuan untuk membayar utang yang harus 

segera dipenuhi dengan aktiva lancar. 

 Perusahaan untuk membayar deviden memerlukan aliran kas keluar 

sehingga harus tersedia likuiditas yang cukup. Semakin tinggi likuiditas yang 

dimiliki perusahaan, semakin mampu membayar deviden. Likuiditas diprediksi 

mempunyai hubungan negative dengan resiko, yaitu secara rasional diketahui 

bahwa semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin kecil resikonya, likuiditas  

menurut Wallace dalam Yuniningsih (2002: 169). 

 Diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya dan mendanai operasional usahanya. Likuiditas 

perusahaan dapat diukur melalui rasio keuangan, seperti current ratio, likuiditas 

menurut Karnadi dalam Evi Emtiqiani (2007). 
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Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat 

apabila mampu: 

1. Memenuhi kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, yaitu pada waktu 

ditagih. 

2. Memelihara modal kerja dan deviden yang dibutuhkan. 

3. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. 

 

2.1.2.1 Jenis Rasio Likuiditas 

 Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) berikut ini 

diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa 

dan menginterpretasikan data tersebut, likuiditas perusahaan dapat diukur melalui 

beberapa rasio keuangan sebagai berikut: 

a. Rasio lancar (current ratio) 

 Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar mampu menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar 

dengan hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio lancar = Aktiva lancar 
                        Hutang lancar 

 
b. Rasio cepat (quick ratio) 

 Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Kas + Surat Berharga + Piutang – Aktiva Lancar – (Persediaan + Prepaid Expense) 
Hutang Lancar 
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c. Rasio kas atas aktiva lancar 

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                                                                 Kas 
               Aktiva Lancar 

 

 Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva 

lancar. 

d. Rasio kas Hutang Lancar 

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

           Kas 
               Hutang Lancar 

 

2.1.2.2 Hubungan Likuiditas dengan Price Earning Ratio 

Likuiditas perusahaan diasumsikan mampu menjadi alat prediksi dalam 

menentukan price earning ratio. Current ratio seringkali dijadikan sebagai ukuran 

likuiditas termasuk dalam persyaratan kontrak kredit. Likuiditas diartikan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya. 

Dengan semakin meningkatnya likuiditas (current ratio) perusahaan, ada 

kemungkinan akan mempengaruhi price earning ratio. (Evi, 2007) 

 

2.1.3 Pengertian Leverage 

 Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana. Untuk 

penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban 

tetap. Ada dua macam leverage, yaitu operating leverage dan financial leverage. 

Operating leverage merupakan penggunaan aktiva dengan biaya tetap dengan 
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harapan bahwa revenue yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva itu akan cukup 

untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. 

Menurut Husnan (1998:113) dalam Evi Emtiqiani (2007) menjelaskan 

bahwa operating leverage menunjukkan proporsi biaya perusahaan yang 

merupakan biaya tetap. Disini biaya tetap diartikan sebagai biaya yang tidak ikut 

berubah apabila perusahaan mengubah tingkat aktivitasnya. Semakin besar 

proporsi perubahan tingkat aktivitas, semakin besar operating leverage. Operating 

leverage timbul karena perusahaan menggunakan biaya operasi tetap yang akan 

mengubah penjualan sehingga semakin memperoleh laba operasi yang lebih besar. 

Dapat dikatakan bahwa semakin besar operating leverage suatu perusahaan, hal 

itu akan berakibat semakin rendahnya tingkat keuntungan yang akan diperoleh 

sehingga perusahaan dihadapkan pada resiko yang semakin besar.  

Andiani (2001: 12) dalam Evi Emtiqiani (2007) menjelaskan bahwa 

operating leverage suatu perusahaan terjadi pada saat perusahaan menggunakan 

aktiva yang menimbulkan beban tetap atau menanggung biaya tetap yang harus 

ditutupi dari hasil operasinya. Analisis operating leverage dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan 

berapa jumlah penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak 

menderita kerugian. 

Financial leverage merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan demikian semakin besar proporsi 

hutang yang akan digunakan oleh perusahaan, pemilik modal akan menanggung 

resiko yang semakin besar juga. Penggunaan hutang yang lebih besar dalam 
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struktur modal perusahaan akan memberikan resiko kegagalan yang lebih tinggi. 

Pada financial leverage baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana 

dengan beban tetap.  

Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan atau efek yang positif bila 

pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada 

beban tetap dari penggunaan dana itu. Rasio leverage mengukur tingkat aktiva 

perusahaan yang telah dibiayai dengan penggunaan hutang. Rasio debt to equity 

dikenal sebagai financial leverage yang digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage yaitu perbandingan liability (penggunaan hutang) terhadap total 

penggunaan equitas yang dimiliki oleh perusahaan.  

 Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar suatu 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai leverage tinggi berarti sangat tergantung pada 

pinjaman luar untuk membiayai aktiva. sedangkan perusahaan yang mempunyai 

leverage rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. 

Dengan demikian semakin tinggi resiko karena ada kemungkinan bahwa 

perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik berupa pokok 

maupun bunganya.  

 Tingginya resiko Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio financial leverage 

mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Resiko keuangan 

perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan 
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keuangan. Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang akan 

mempengaruhi kondisi perusahaan dimata masyarakat. 

 

DER = Total liabilities 
       Total Equtiy 

 

2.1.3.1 Hubungan leverage (debt to equity ratio) dengan price earning ratio 

 Rata-rata harga saham terpengaruh saaat perusahaan mengumumkan 

penerbitan surat-surat berharga yang baru. Terdapat bukti yang mengidentifikasi 

bahwa terjadi penurunan harga saham secara signifikan selama pengumuman dari 

pembelanjaan modal yang baru atau hutang yang dapat dipertukarkan. Penawaran 

hutang secara terbuka atau saham preferen menghasilkan reaksi harga saham yang 

negatif tetapi signifikan. (Evi Emtiqiani, 2007) 

 Sementara itu, pada pembelanjaan baru sebaiknya lebih rendah 

dibandingkan laba yang diharapkan, sehingga berlawanan dengan efek 

pengumuman deviden. Pengeluaran modal baru akan menggambarkan kenaikan 

pembiayaan eksternal, yang berarti menurunkan efek perubahan deviden. Variabel 

pembelanjaan modal baru didefinisikan sebagai persentase perubahan nilai per 

lembar saham biasa dengan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) 

sebagai ukuran leverage. 
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2.1.4 Pengertian dividend  payout ratio 

 Deviden menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002) dalam PSAK No.23 : 
 “Deviden sebagai distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai 

dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Investor yang 
berorientasi pada deviden mengharapakan dividend payout ratio (DPR) ini 
tinggi sehingga harga saham akan mengalami peningkatan dan kemudian 
investor akan memperoleh capital gain. Dividend payout ratio (DPR) 
adalah persentasi dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang 
saham sebagai cash devidend. Bila DPR mengalami kenaikan. PER akan 
mengalami kenaikan dan PER akan turun jika DPR mengalami 
penurunan.” 

  

Dividend Payout Ratio =   Dividend per share 
       Earning per Share  
 
 Deviden merupakan sebagai pembayaran kepada pemilik perusahaan yang      

diambil dari keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk saham maupun tunai. 

Apabila suatu perusahaan akan memperoleh hutang baru atau menjual obligasi 

baru untuk membiayai perluasan perusahaan, sebelumnya harus sudah 

direncanakan bagaimana cara untuk membayar kembali hutang tersebut. Hutang 

dapat dilunasi pada hari jatuhnya dengan mengganti hutang tersebut dengan 

hutang baru. Alternatif lain adalah perusahaan harus menyediakan dana sendiri 

yang berasal dari keuntungan untuk melunasi hutang tersebut. (Evi Emtiqiani, 

2007) 

 Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan 

diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menanam sebagian besar 

dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Yang ini berarti bahwa hanya 

sebagian kecil saja dari profit earning yang dapat dibayarkan sebagai deviden. 

dengan kata lain perusahaan harus menetapkan devidend payout ratio yang 

rendah. 
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 Tidak semua laba yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang 

saham. Laba yang ditahan diperusahaan disebut laba ditahan, sedangkan laba yang 

dibagikan kepada pemegang saham disebut deviden. Ada beberapa jenis deviden 

yang dapat didistribusikan perusahaan yaitu deviden tunai, deviden kekayaan, dan 

deviden saham. Kebanyakan deviden dibayarkan dengan tunai namun kadang-

kadang dibayarkan dalm bentuk saham atau aset-aset lainnya. 

 Deviden dibayar dengan uang tunai dikenal sebagai deviden kas. Deviden 

kekayaan adalah deviden yang dibayarkan dengan asset lain selain kas yang dapat 

berupa barang, real estate, investasi, atau asset lainnya yang ditetapkan oleh 

dewan komisaris. Deviden saham adalah deviden yang dibagikan dalam bentuk 

saham, dan tidak ada asset yang didistribusikan. Pemegang saham menerima 

deviden saham dalam proporsi yang sama dengan kepentingannya dalam 

perusahaan tersebut.  

 

2.1.4.1 Prosedur pembayaran deviden 

 Tata cara pembayaran yang cukup penting untuk diketahui dalam 

melaksanakan prosedur pembayaran deviden, dan berikut ini adalah garis besar 

dari urutan pembayaran: 

1. Tanggal pengumuman  

      Para direksi mengadakan rapat dengan mengeluarkan suatu 

pengumuman yang menyatakan pembayaran deviden kepada 

pemegang saham.  

2. Tanggal pencatatan pemegang saham 
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Pada tanggal pencatatan pemegang saham, perusahaan menutup buku 

pencatatan untuk pemindah tangan stock dan membuat daftar dari 

pemegang saham sesuai dengan tanggal yang diberlakukan. Apabila 

perusahaan diberitahu tentang penjualan dan pemindahan beberapa 

saham sebelum tanggal yang diberlakukan, pemegang saham yang 

lama akan memperoleh deviden. 

3. Tanggal pemisahan deviden 

Hak untuk memperoleh deviden akan tetap melekat pada saham 

sampai 4 hari sebelum tanggal pencatatan pemegang saham, pada hari 

ke-4 sebelum tanggal pencatatan, hak deviden tidak lagi melekat pada 

saham. Tanggal pada saat deviden dipisahkan dari saham disebut 

tanggal pemisahaan deviden.  

4. Tanggal pembayaran 

Pada tanggal 2 januari sebagai tanggal pembayaran, perusahaan akan 

melaksanakan pengiriman cek kepada para pemegang saham yang 

tercatat sebagai pemegang saham.  

 

2.1.4.2 Kebijakan Deviden 

 Kebijakan deviden adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden ataukah 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang.  

 Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai deviden, 

maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total 
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sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih 

untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern 

akan semakin besar. 

 Berikut ini faktor-faktor yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan 

deviden, yaitu: 

 a. Kebutuhan Dana Perusahaan  

Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataannya merupakan 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan 

deviden yang akan diambil. 

 b. Likuiditas  

Likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi 

perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. 

 c. Kemampuan Meminjam 

Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan 

perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan 

meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan 

fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu fleksibilitas perusahaan 

juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bergerak 

dipasar modal dengan mengeluarkan obligasi.  

d. Keadaan Pemegang Saham 

Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relative tertutup, manajemen 

biasanya mengetahui deviden yang diharapkan oleh pemegang saham 

dan dapat bertindak dengan cepat. Dengan devidend payout ratio yang 
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rendah tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan 

laba untuk kesempatan investasi yang menguntungkan. 

 

2.1.5 Pengertian rasio profitabilitas 

 Rasio profitabilitas menurut Sofyan Syarif Harahap (1999:304) dalam Evi 

Emtiqiani (2007) adalah : 

 “Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui kemampuan, dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya”. 

 Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas 

adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam menjalankan kegiatan operasinya sehingga dapat 

diketahui koefisien suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. 

 Rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan atau tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan atau profit. Rasio profitabilitas ini mencerminkan tingkat efektifitas 

dari kinerja yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai sebagai salah satu 

cara untuk menilai keberhasilan efektifitas perusahaan yang telah dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam periode berjalan.  

 Rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para 

manager untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin 
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meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen. Profitabilitas yang tinggi memberikan sinyal 

mengenai pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Sebagian dari 

profitabilitas tersebut akan ditanamkan lagi dalam bentuk investasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

2.1.5.1 Pengukuran Profitabilitas 

 Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu 

return on asset (ROA). Return on asset adalah rasio keuangan yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. 

 

2.1.5.2 Return on Asset (ROA)  

 Merupakan alat yang sering digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. 

Berdasarkan pernyataan diatas, return on asset berfungsi sebagai pengukur kinerja 

perusahaan yang efektif dalam meningkatkan laba dengan asset yang ada. 

 Apabila terjadi penurunan persentase dalam return on asset hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya masalah dalam perusahaan. Apabila return on asset 

meningkat maka akan mempengaruhi net income, hal tersebut menunjukkan 

keadaan perusahaan sangat baik dalam menghasilkan laba.  

 Return on asset memberi gambaran kepada investor bahwa suatu 

menajemen perusahaan mampu memperoleh laba dari asset dan kegiatan 

perusahaan. Selain itu return on asset dapat membantu pekerjaan analisis 
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fundamental menjadi lebih baik, membantu investor mengetahui kesempatan 

persediaan barang dan mengurangi resiko yang ada.  

   ROA =  Income before tax 
      Total  Asset  

 

 

2.1.5.3 Hubungan profitabilitas dengan price earning ratio 

 Salah satu faktor yang diharapkan meningkat oleh para investor adalah 

operating profit, karena semakin tinggi operating profit maka akan semakin besar 

pula pendapatan per lembar saham. (Evi, 2007) 

 

2.1.6 Price Earning Ratio (PER) 

 Price earning ratio secara teknis adalah hasil yang diperoleh dari 

pembagian antar harga saham dan laba bersih per saham. Price earning ratio 

sebagai salah satu aspek keuangan yang penting bagi manajer dan para analis. 

Model price earning ratio konsisten dengan nilai sekarang karena 

mempertimbangkan nilai intrinsik suatu saham atau bursa saham dan 

menggambarkan seberapa besar para investor bersedia membayar untuk setiap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan.  

Price earning ratio digunakan oleh berbagai pihak atau investor untuk 

membeli saham. Investor akan membeli suatu saham perusahaan dengan price 

earning ratio yang kecil karena price earning ratio yang kecil menggambarkan 

laba bersih per saham yang cukup tinggi dan harga yang rendah. Keputusan yang 

diambil untuk membeli saham dengan price earning ratio ini , yaitu pertama kali 
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membandingkan dengan price earning ratio saham sejenis atau industrinya 

bahkan dilihat dari price earning ratio sahamnya (Evi, 2007). 

 Price earning ratio adalah suatu rasio yang membandingkan harga per 

lembar saham suatu perusahaan dengan keuntungan per lembar sahamnya. Price 

earning ratio merupakan ukuran yang paling banyak digunakan oleh investor 

untuk menentukan apakah investasi modal yang dilakukannya, menguntungkan 

atau merugikan. Price earning ratio menunjukkan berapa besar para investor 

bersedia dibayar untuk setiap keuntungan yang dilaporkan perusahaan. sehingga 

merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Evi, 2007). 

 Yang dimaksud dengan price earning ratio menurut Harahap (1999:310) 

dalam Evi Emtiqiani (2007) adalah: 

“Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga saham dipasar atau 
harga perolehan yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang 
diterima. Price Earning Ratio yang tinggi menunjukkan ekspektasi 
investor tentang prestasi perusahaan dimasa yang akan datang cukup 
tinggi”. 

 
 Kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar 

menghargai kinerja perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang dicerminkan 

oleh earning per share (EPS- nya). Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh 

tinggi (mempunyai prospek baik) memiliki price earning ratio yang tinggi, 

sebaliknya perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah akan 

memiliki price earning ratio yang rendah.  

 Rasio ini menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah 

untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. Dalam menganalisis price earning 

ratio dengan estimasi faktor-faktor penentu price earning ratio tersebut tidak bisa 
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terlepas dari pertimbangan beberapa faktor fundamental perusahaan tersebut. 

 Faktor manajemen dan kondisi keuangan merupakan contoh dari faktor 

fundamental penting. Price earning ratio secara teknis adalah hasil bagi antara 

harga saham dan laba per saham, yang dapat dinyatakan dengan rumus 

(Jogiyanto,2000) dalam Evi Emtiqiani (2007): 

PER =    Price Per Share 
               Earning per share 

 

 Banyak pihak menyatakan bahwa price earning ratio saham di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) sangat rendah bila dibandingkan dengan bursa saham di luar negeri. 

Kecilnya price earning ratio di Bursa Efek Jakarta disebabkan banyak analisis 

menghitung price earning ratio dengan beberapa saham sehingga kelihatan kecil. 

Jika dilihat price earning ratio di Bursa Efek Jakarta bisa disebut sedikit 

mendekati tinggi. Oleh karena itu, investor lebih baik menggunakan price earning 

ratio perusahaan sejenis dalam memutuskan membeli saham karena merupakan 

pedoman yang lebih tepat. Demikian semakin berkembang dan semakin 

terintegrasinya pasar modal, maka analisis terhadap faktor yang mempengaruhi 

price earning ratio mempunyai arti penting bagi investor sebelum mengambil 

keputusan investasi. 

 

2.1.6.1 Analisis dan Penilaian Harga Saham 

 Naik atau turunnya harga saham tergantung dari perubahan satu atau lebih 

faktor yang mempengaruhi. Pada saat kondisi perusahaan menurun, Pada 

umumnya harga saham perusahaan juga turun, demikian pula sebaliknya, pada 
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saham biasa (common stock) selain tingkat keuntungan yang belum diketahui 

terdapat pula ekspektasi bahwa harga saham akan naik sejalan dengan 

pertumbuhan perusahaan. hal ini berbeda dengan penilaian untuk harga saham 

prioritas dan obligasi, dimana penilaian didasarkan atas keuntungan dengan 

prosentase yang telah diketahui.  

   Analisis saham bertujuan untuk mengistemasikan nilai intrinsik atau 

harga teoritis suatu saham, dan kemudian membandingkan dengan harga pasar 

saham tersebut pada saat ini. Nilai intrinsik suatu saham adalah harga yang wajar 

yang seharusnya dijadikan dasar penilaian suatu saham. Metode untuk menilai 

harga saham, yaitu metode pendekatan deviden dan metode pendekatan 

pendapatan.  

1. Pendekatan Deviden  

Pendekatan ini menggunakan tehnik kapitalisasi deviden yang berarti 

mendiskontokan semua arus deviden yang diharapakan dimasa datang 

dengan tingkat diskonto tertentu kemasa sekarang. Pendekatan deviden 

terdiri dari tiga model, yaitu model deviden tanpa pertumbuhan, model 

deviden dengan pertumbuhan dan model devidend yield.  

(a) Deviden tanpa pertumbuhan 

Harga saham ditentukan berdasarkan arus deviden yang akan diterima 

pada masa datang tanpa memperhitungkan tingkat pertumbuhan 

deviden. Dengan kata lain, nilai saham yang tidak mempunyai 

prospek pertumbuhan adalah sama dengan penghasilan devidennya. 
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(b) Deviden dengan Tingkat Pertumbuhan normal atau Konstan 

model deviden ini mengasumsikan bahwa deviden akan berkembang 

dari periode ke periode dengan tingkat pertumbuhan yang selamanya, 

oleh karena itu disebut model pertumbuhan konstan. model deviden 

dengan tingkat pertumbuhan konstan didasarkan pada asumsi sebagai 

berikut : 

1. Laba ditahan merupakan satu-satunya sumber pembiayaan.  

2. Tingkat pengembalian atas investasi perusahaan adalah tetap. 

3. Biaya modal, perusahaan tetap harus lebih besar dari tingkat 

pertumbuhan. 

(c)   Deviden Yield 

Deviden Yield suatu perusahaan dipengaruhi oleh devidend payout 

ratio, yaitu proporsi deviden dibandingkan dengan laba per lembar 

saham. Jika perusahaan menginginkan deviden yield yang tinggi, 

maka dapat dilakukan dengan meningkatkan devidend payout. Saham 

dengan deviden yield yang tinggi akan menarik calon investor, akan 

tetapi berdampak negative bagi perusahaan dimasa yang akan datang. 

Karena dengan meningkatkan deviden payout berarti mengurangi 

tersedianya dana internal yang dapat digunakan untuk investasi dan 

ekspansi perusahaan. 

2. Pendekatan Pendapatan 

 Pendekatan pendapatan dibagi menjadi tiga model, yaitu model nilai 

sekarang pendapatan, model price earning ratio dan model value earnings.  
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(a). Nilai Sekarang Pendapatan 

Harga saham merupakan penjumlahan nilai sekarang dari seluruh 

EPS (Earning Per Share) yang akan diperoleh dimasa yang akan 

datang. Nilai sekarang EPS selalu dihitung meskipun perusahaan 

tidak membagikan deviden kepada pemegang saham. Dengan 

demikian, harga saham tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya 

deviden, tetapi dipengaruhi oleh seberapa besar perusahaan mampu 

memberikan pendapatan per saham. Jika EPS terus meningkat, maka 

harga saham juga terus meningkat. 

(b). Price Earning Ratio 

PER digunakan investor untuk menghubungkan laba perusahaan 

dengan harga sahamnya. 

(c). Value Earning Ratio (VER) 

Pada saat seorang investor membeli saham biasa, satu-satunya arus 

kas yang akan diterima selama memiliki saham tersebut adalah 

deviden kas. Dari ketiga model tersebut, model PER paling sering 

digunakan oleh investor untuk menilai harga saham suatu perusahaa. 

Untuk mendapatkan kebijakan hasil keputusan investasi, suatu 

perusahaan dikatakan underpriced, jika VER lebih besar dari PER., 

sehingga merupakan saat yang tepat untuk membeli, suatu saham 

dikatakan overpriced, jika VER lebih rendah daripada PER, 

sehingga merupakan saat yang tepat untuk menjual agar terhindar 

dari kerugian yang akan terjadi jika harga semakin turun, sedangkan 
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jika VER ratio sama dengan PER, maka harga saham sama dengan 

nilainya, sehingga bukan saat yang tepat untuk menjual ataupun 

membeli.  

 

2.1.6.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi price earning ratio menurut Husnan 

(2000: 297) adalah sebagai berikut : 

1. Devidend Payout Ratio (DPR) 

 Merupakan bagian atas laba yang dibagikan dalam bentuk kas 

deviden kepada para pemegang saham, semakin tinggi dividend 

payout ratio (DPR) maka semakin tinggi pula price earning ratio 

(PER-nya). 

2. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal, semakin 

tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemodal, maka 

akan mengakibatkan nilai price earning ratio (PER-nya) semakin 

rendah. 

3. Expected Growth Rate 

Merupakan ekspektasi pertumbuhan laba yang diperoleh suatu 

perusahaan pada tahun tersebut, semakin tinggi expected growth 

rate akan menghasilkan price earning ratio (PER) yang semakin 

tinggi. 
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2.1.6 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian Sartono dan Munawir (1997) dalam buku Sartono dan Mpaata 

(1997) di Bursa Efek Jakarta menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mampu 

menjelaskan price earning ratio pada industri tertentu adalah leverage (debt to 

equity ratio) perusahaan. 

 Penelitian Suryaputri dan Astuti (2007) menyatakan bahwa rata-rata harga 

saham terpengaruh saat perusahaan mengumumkan penerbitan surat berharga 

yang baru. Terdapat bukti yang mengidentifikasikan bahwa terjadi penurunan 

harga saham secara signifikan selama pengumuman dari pembelanjaan modal 

yang baru atau utang yang dapat dipertukarkan. Penawaran utang secara terbuka 

atau saham preferen menghasilkan reaksi harga saham yang negatif tetapi 

signifikan.  

 Penelitian Marsh dan Merton (1987) mendukung teori Litner (1956) dalam 

Evi Emtiqiani (2007), menyatakan bahwa laba yang permanen dapat mengukur 

nilai intrinsik perusahaan, dimana nilai intrinsik sama dengan nilai sekarang 

(present value) dari arus kas yang diharapkan tersedia pada masa datang oleh para 

pemegang saham saat ini.  

 Penelitian Jones (1999) dalam Astuti dan Suryaputri (2007) menyatakan 

price earning ratio sebagai salah satu aspek keuangan yang penting bagi manajer 

dan para analis. Model price earning ratio konsisten dengan nilai sekarang karena 

mempertimbangkan nilai intrinsik suatu saham atau bursa saham yang 

menggambarkan seberapa besar para investor bersedia membayar untuk setiap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan.  
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 Penelitian Miller dan Rock (1985) dalam Evi Emtiqiani (2007)  

menyarankan agar pembelanjaan baru sebaiknya lebih rendah dibandingkan laba 

yang diharapkan, sehingga berlawanan dengan efek pengumuman deviden. 

Pengeluaran modal baru akan menggambarkan kenaikan pembiayaan eksternal, 

yang berarti menurunkan efek perubahan deviden. 

 Penelitian Noer Sasongko dan Nila Wulandari (2006) menyatakan bahwa 

ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga tidak dapat digunakan 

untuk menentukan nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta kurun waktu periode 

2001-2002. 

 Penelitian Evi Emtiqiani (2007) menyatakan bahwa likuiditas, leverage, 

dividend payout ratio, dan juga profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap price earning ratio. Walaupun jika diuji secara parsial hanya 

dividend payout ratio yang memiliki pengaruh signifikan terhadap price earning 

ratio.  

 Beberapa peneliti melakukan penelitian terhadap hubungan antara tingkat 

keuntungan (return) saham dengan faktor-faktor fundamental perusahaan. Price 

earning ratio sebagai salah satu aspek keuangan yang penting bagi manajer dan 

para analisis. Model price earning ratio konsisten dengan nilai sekarang karena 

mempertimbangkan nilai intrinsik suatu saham atau bursa saham dan 

menggambarkan seberapa besar para investor bersedia membayar untuk setiap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan.  
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 Para peneliti terdahulu di Bursa Efek Jakarta, menyatakan bahwa 

kecenderungan yang sering terjadi perusahaan dimana menginginkan harga saham 

yang lebih tinggi daripada harga saham yang ditentukan oleh penjamin emisi. 

Dengan harga saham perdana yang lebih tinggi, perusahaan (emiten) akan 

memperoleh dana yang relative besar serta dapat pula meningkatkan citra 

perusahaan dimata masyarakat.  

 Hasil penelitian yang dilakukan telah dibuktikan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan tercermin dalam laporan keuangan ternyata memiliki pengaruh yang 

signifikan, khususnya terhadap harga saham yang ditawarkan oleh emiten dan 

menjadi underpricing. Faktor internal perusahaan yang ternyata memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dan terjadinya underpricing 

adalah Price Earning Ratio. 

 

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN  

 Dalam berinvestasi dipasar modal, diperlukan informasi yang penting bagi 

investor untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 

dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi price earning ratio suatu saham. 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan dalam mempengaruhi 

price earning ratio (PER) sebagai variabel independent adalah profitabilitas yang 

diproyeksikan oleh return on asset (ROA), likuiditas yang diproyeksikan oleh 

current ratio, utang/leverage yang diproyeksikan oleh debt to equity ratio (DER), 

dan deviden yang diproyeksikan oleh dividend payout ratio (DPR). 
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 Penyedia informasi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan. Penilaian kondisi keuangan suatu perusahan dapat dilihat 

dengan menganalisa rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio likuiditas, leverage, dividend payout ratio, dan 

profitabilitas. Pada rasio profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya sehari-hari serta kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Kemudian akan dilihat bagaimana tingkat price 

earning ratio suatu perusahaan yang merupakan daya tarik para investor untuk 

melakukan investasi dana yang dimilikinya.  

 Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang 

terletak pada variabelnya yaitu current ratio, debt to equity ratio, dividend payout 

ratio, dan return on asset untuk kategori variabel independen. Sedangkan untuk 

variabel dependen menggunakan price earning ratio. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada pemilihan sampel yaitu sebelumnya perusahaan manufaktur yang 

tercatat atau listing di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun sejak tahun 2003 

sampai tahun 2005 dengan menggunakan  metode purposive sampling,  sedangkan 

penelitian ini menggunakan data times series dengan menggunakan  metode 

purposive sampling dan waktu yang lebih panjang, yaitu 4 tahun sejak tahun 2003 

sampai tahun 2006, dengan data sampel lebih terspesifikasi kepada perusahaan 

industri.  
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Gambar 2. 1 

Hubungan antara variabel penelitian 
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2.3 PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berdasarkan latar belakang penelitian serta tujuan teoritis yang 

dikemukakan, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat pengaruh antara likuiditas perusahaan terhadap price earning ratio. 

H2 : Terdapat pengaruh antara leverage perusahaan terhadap price earning ratio. 

H3 : Terdapat pengaruh antara dividend payout ratio terhadap price earning ratio. 

H4 : Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap price earning ratio. 

H5 : Secara bersama-sama terdapat pengaruh antara likuiditas, leverage, dividend 

payout ratio dan profitabilitas terhadap price earning ratio. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

deskriptif korelasional. Alasan digunakan metode deskriptif korelasional adalah 

menjelaskan tentang pengaruh likuiditas, leverage, dividend payout ratio, dan 

profitabilitas terhadap price earning ratio pada perusahaan industri yang terdaftar 

di BEI. 

 

3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

3.2.1  Likuiditas  

 Adalah variabel yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan 

melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya dan mendanai operasional 

usahanya. 

 

3.2.2 Leverage  

 Adalah rasio keuangan yang diukur dengan rasio hutang atas aset dan rasio 

hutang terhadap modal. Rasio hutang atas aset diukur dengan membandingkan 

antara total liabilities dengan aset perusahaan. Dan rasio hutang atas modal diukur 

dengan membandingkan antara total liabilities dengan capital (modal) 

perusahaan. 
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3.2.3 Deviden (dividend payout ratio)  

 Adalah rasio yang menunjukkan proporsi dividend per share yang 

dibagikan terhadap earning per share.  

 

3.2.4 Profitabilitas  

 Adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba, yang 

didapat dari margin penghasilan bersih perusahaan. 

 

3.2.5 Price Earning Ratio (PER) 

 Adalah hasil yang diperoleh dari pembagian antar harga saham dan laba 

bersih per saham. Investor akan membeli suatu saham perusahaan dengan PER 

yang kecil karena dapat menggambarkan laba bersih per saham yang cukup tinggi 

dan harga saham yang rendah.  

 

3.3 VARIABEL DAN PENGUKURAN 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dipilih dua variabel yang perlu diukur dan dipelajari kaitan fungsionalnya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable bebas dan terikat. 

 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

Price earning ratio yang terdiri dari : 

1. Likuiditas 
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Kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban jangka 

pendeknya dan mendanai operasional usahanya. Dihitung dengan 

current ratio (current asset/current liabilities). Skala pengukuran dari likuiditas 

adalah skala rasio. 

2. Leverage 

Merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar keseluruhan hutang. Dihitung 

dengan debt to equity ratio (total liabilities/total equtiy). Skala pengukuran dari 

rasio hutang atas modal adalah skala rasio. 

3. Deviden Payout Ratio 

Keuntungan perusahaan baik dalam bentuk saham maupun tunai yang 

dibayarkan kepada pemilik perusahaan. Dihitung dengan devidend 

payout ratio (Dividend Per Share/Earning per share). Skala pengukuran dari 

deviden adalah skala rasio.  

4. Profitabilitas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Profitabilitas 

dalam penelitian ini dihitung dengan return on asset (Income before tax/Total 

asset). Skala pengukuran ini adalah skala rasio. 

 

 

Pengaruh Likuiditas..., Erlangga Eka Nugraha Putra, Ak.-Ibs, 2009



3.3.2  Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 

 Dalam penelitian ini variabel dependen diwakili oleh price earning ratio 

(PER) yang menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar suatu 

jumlah untuk setiap perolehan laba perusahaan.  

 PER diukur berdasarkan perbandingan antara harga per lembar saham 

pada akhir tahun dengan laba bersih per lembar saham pada akhir tahun. Skala 

pengukuran dari price earning ratio adalah skala rasio. 
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Tabel 3.1 

Penggolongan variabel 

Nama Jenis Variabel Definisi Variabel Pengukuran  Skala 

Likuiditas Independen Kemampuan perusahaan untuk 

melunasi seluruh kewajiban 

jangka pendeknya dan mendanai 

operasional usahanya 

Current ratio Rasio 

Leverage Independen Merupakan rasio yang 

mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya, yang ditunjukkan 

oleh berapa bagian modal sendiri 

yang digunakan untuk membayar 

keseluruhan hutang 

Debt to Equity Ratio Rasio 

Dividend Payout Ratio Independen Keuntungan perusahaan baik 

dalam bentuk saham maupun 

tunai yang dibayarkan kepada 

pemilik perusahaan 

Dividend Payout 

Ratio 

Rasio 

Profitabilitas Independen menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba 

melalui kemampuan, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya 

Return on Asset Rasio 

Price Earning Ratio dependen menunjukkan seberapa besar 

investor bersedia membayar suatu 

jumlah untuk setiap perolehan 

laba perusahaan 

Price Earning Ratio Rasio 
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3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

 Dalam penelitian ini. pengumpulan data yang akan digunakan adalah 

dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan industri 

yang go public di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data 

sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan bersangkutan secara berturut-turut dari periode 2003-2006. Penelitian 

ini juga diperoleh data dari hasil penelitian kepustakaan, hasil dokumentasi 

penelitian dan laporan yang berhubungan dengan pengaruh likuiditas, leverage, 

dividend payout ratio, dan profitabilitas terhadap price earning ratio. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 

kriteria pemilihan sampel sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang telah go public dan telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Perusahaan industri yang terdaftar di BEI secara  

berturut-turut selama tahun 2003-2006. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan-perusahaan industri yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan tahunan dan Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD). 

3. Perusahaan yang membagikan deviden selama periode tahun 2003-2006. 
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3.5 METODE ANALISIS DATA 

 Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

(statistical program for social science).  

3.5.1 Uji Asumsi klasik 

3.5.1.1 Uji normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, maupun rasio. Jika analisis menggunakan metode 

parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari 

distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel 

sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan 

adalah statistik nonparametrik. Penelitian ini menggunakan histogram dan dengan 

melihat normal probability plot (analisis grafik). Dengan melihat histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Selain itu penelitian ini juga membandingkan distribusi kumulatif dari 

data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

(Imam Ghozali, 2002) 
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3.5.1.2 Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Menurut santoso 

(2001), ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya 1) 

dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada metode regresi, 2) dengan 

membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) dengan nilai 

determinasi secara serentak (R2), dan 3) dengan melihat nilai eigenvalue dan 

condition index. Pada penelitian kali ini akan dilakukan uji multikolinearitas 

dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. Pada umumnya 

jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. (Dwi Priyatno, 2008) 

 

3.5.1.3 Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus 

terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode 

pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 
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2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nila dU dan dL dapat diperoleh dari tabel 

statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya 

variabel yang menjelaskan.  

   

3.5.1.4 Uji heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang 

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan 

diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glejser, Melihat pola grafik regresi, dan Uji 

koefisien korelasi Spearman. Pada penelitian ini akan dilakukan Uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot dan uji Glejser, yaitu 

meregresikan nilai absolut rsidual terhadap variabel bebas. (Gujarati, 1995)  

Jika tingkat signifikan secara statistik berada diatas tingkat kepercayaan 

5%, maka dapat disimpulkan tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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3.5.2 Uji koefisien Determinasi Berganda (R²)  

Uji koefisien determinasi berganda dalam regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (X1, X2,… Xn) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). 

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R2 

sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi 

variabel dependen. Sebaliknya R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

menjelaskan 100% variasi variabel dependen. (Dwi Priyatno, 2008) 

 

3.5.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,… Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y).  

Ho: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen    

dengan variabel dependen. 

Ha: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Pengujian: 
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1. Ho diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel 

2. Ho ditolak jika –t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel  

 

3.5.4 Uji koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)  

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,… Xn) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti 

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).  

 Dari uji F akan diputuskan untuk menerima atau menolak hipotesa yang 

diajukan apabila : 

1. Signifikan F hitung < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti semua 

variabel independen secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

2. Signifikan F hitung > 0.05 maka Ho gagal ditolak dan Ha gagal diterima. Ini 

berarti semua variabel independent secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Ho: Secara bersama-sama tidak ada pengaruh signifikan antara variabel  

independen    dengan variabel dependen. 

Ha:  Secara bersama-sama ada pengaruh signifikan antara variabel independen  

dengan variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Objek penelitian ini adalah perusahaan industri yang go public di 

Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan perusahaan yang 

bersangkutan secara berturut-turut dari periode 2003-2006 mengumumkan laporan 

keuangannya. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari hasil 

penelitian kepustakaan, hasil dokumentasi penelitian dan laporan yang 

berhubungan dengan pengaruh likuiditas, leverage, dividend payout ratio, dan 

profitabilitas terhadap price earning ratio. Pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel sebagai 

berikut : 

4. Perusahaan industri yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) secara  berturut-turut selama tahun 2003-2006. 

5. Karena penelitian ini berkaitan dengan pengaruh dividend payout ratio 

(DPR), maka objek penelitian ini merupakan perusahaan industri yang 

membagikan deviden secara  berturut-turut selama tahun 2003-2006, 

sehingga diperoleh data dividend payout ratio (DPR) 

6. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan-perusahaan industri yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan tahunan dan Indonesia 
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Capital Market Directory (ICMD). Dari total 143 perusahaan industri 

yang listing di BEI yang termasuk dalam 3 kategori besar yaitu, industri 

dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi, hanya 

terdapat 18 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dari penelitian ini. 

Perusahaan tersebut adalah: 

1. PT. Delta Djakarta Tbk. (Industri barang konsumsi) 

2. PT. Ekadharma-International Tbk. (Industri dasar dan kimia) 

3. PT. Gudang Garam Tbk. (Industri barang konsumsi) 

4. PT. H.M. Sampoerna Tbk. (Industri barang konsumsi) 

5. PT. Kimia Farma Tbk. (Industri barang konsumsi) 

6. PT. Lion Mesh P. Tbk. (Industri dasar dan kimia) 

7. PT. Mandom Indonesia Tbk. (Industri barang konsumsi) 

8. PT. Mayora Indah Tbk. (Industri barang konsumsi) 

9. PT. Merck Tbk. (Industri barang konsumsi) 

10. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. (Industri barang konsumsi) 

11. PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. (Industri dasar dan kimia) 

12. PT. Surya-Toto Indonesia Tbk. (Industri dasar dan kimia) 

13. PT. Trias Ventosa Tbk. (Industri dasar dan kimia) 

14. PT. Kageo Igar Jaya Tbk. (Industri dasar dan kimia) 

15. PT. Indorama Syntetics Tbk. (aneka industri) 

16. PT. Pan Brothers Tex Tbk. (aneka industri) 

17. PT. Selamat Sempurna Tbk. (aneka industri) 

18. PT. Tempo Scan Pacific Tbk. (Industri barang konsumsi) 
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4.2 ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.2.1 Pengujian Pelanggaran Asumsi Klasik 

 Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, variabel- variabel yang akan 

digunakan dalam analisis terlebih dahulu diuji dengan melakukan pengujian 

asumsi klasik untuk memperoleh model penelitian yang dapat digunakan untuk 

melakukan estimasi. 

 Pengujian pelanggaran asumsi klasik untuk persamaan regresi yang 

digunakan terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

terikat dan bebas keduanya memiliki terdistribusi normal atau tidak. 

 Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal.Dasar pengambilan keputusannya: 

1. Jika data menyebar disepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonalnya, maka model regresi tidak memenuhi uji 

normalitas. 
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Gambar 4.1 

Hasil uji Normalitas      

 

 

 

 Dilihat dari grafik normalitas diatas (Normal P-Plot of Regression 

Standardized Residual) terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa model 

regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi uji normalitas. 
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4.2.1.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi. 

 Pada penelitian ini dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai 

inflation factor (VIF) pada model regresi. Pada umumnya jika VIF lebih besar 

dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan 

variabel bebas lainnya. 

 Dari hasil pengolahan data statistik diperoleh tabel pengujian 

multikolinearitas sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  VIF  Kesimpulan 

Current Ratio  1.245  Tidak ada multikolinearitas 

Debt to Equity Ratio  1.259  Tidak ada multikolinearitas 

Dividend Payout Ratio  1.166  Tidak ada multikolinearitas 

Return on Asset  1.271  Tidak ada multikolinearitas 

    

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel 

independen mempunyai nilaiVIF kurang dari batas maksimal 5, sehingga 

disimpulkan tidak ada multikolinearitas, sehingga model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat digunakan. 
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4.2.1.3 Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara kesalahan dengan 

kesalahan periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan 

Durbin Watson.  

 Langkah-langkah pengujian autokorelasi dilakukan sebagai berikut: 

Hipotesa Autokorelasi: 

 Ho : Tidak ada autokorelasi 

 Ha : Ada autokorelasi 

 Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi ditampilkan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Keputusan-keputusan autokorelasi 

 

Hipotesa nol (Ho) Keputusan Kriteria 

Tidak ada autokorelasi positif Ho Ditolak 0 < dw < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dl < dw < du 

Tidak ada autokorelasi negatif Ho ditolak 4-dl < dw < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan 4-du < dw < 4-dl 

Tidak ada autokorelasi (positif 
atau negatif) 

Ho diterima du < dw < 4-du 
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 Berikut ini adalah tabel hasil pengujian autokorelasi: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi (n=72, k=4) 

 

dl du 4-du 4-dl dw Kesimpulan 

1.49 1.74 2.26 2.51 1.123 Ada Autokorelasi positif 

 Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson untuk model adalah sebesar 

1.123 dan terletak diantara 0 dan dl (0 < dw < dl), maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini terdapat autokorelasi positif.  

 Dalam model regresi, biasanya sering terjadi autokorelasi pada model 

regresi yang data bersifat time series atau panel data. Penelitian ini menggunakan 

data panel yaitu kombinasi time series dengan cross section (Gujarati, 2003) 

sehingga terdapat autokorelasi positif. Penyebab terjadinya autokorelasi positif 

pada model regresi ini adalah disebabkan karena inertia, yaitu penyesuaian akibat 

suatu goncangan pada variabel ekonomi makro yang bersifat bertahap, dan 

berlangsung sepanjang waktu tertentu. Hal ini juga dapat terjadi pada sekelompok 

variabel.  

 Dengan demikian dapat dipastikan terjadi pergerakan variabel bersama 

diantaranya seperti : current ratio, debt to equito ratio, dividend payout ratio, 

return on asset, dan price earning ratio disebabkan adanya goncangan pada 

variabel-variabel tersebut dan sedang berada pada penyesuaian menuju 
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keseimbangan. Dalam kondisi seperti ini tentu saja model regresi ini terdapat 

autokorelasi. Jika model mengalami autokorelasi, maka estimator yang diperoleh 

adalah tetap tidak bias, konsisten, dan secara asimtotik akan terdistribusi dengan 

normal (Gujarati, 2003).  

4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini menunjukkan bahwa varians dari setiap kesalahan bersifat 

heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa dari 

setiap kesalahan harus bersifat homogen. Pengujian dilakukan dengan scatterplot 

dan uji glejser yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas 

(Gujarati, 1995).  

Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut: 
Tabel 4.4 

Hasil Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 5.105 1.004   5.087 .000    

CR -.231 .209 -.145 -1.103 .274 .803 1.245

DER .194 .464 .055 .418 .677 .794 1.259

DPR -.975 1.056 -.118 -.923 .359 .858 1.166

1 

ROA -2.184 3.814 -.076 -.573 .569 .787 1.271

a. Dependent Variable: AbsUt          
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  Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa signifikansi untuk setiap varibel 

independennya (current ratio, debt to equito ratio, dividend payout ratio, dan 

return on asset) terhadap nilai absolute residualnya lebih besar dari tingkat 

kesalahannya (α=5%), dengan kata lain jika tingkat signifikan secara statistik 

berada diatas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat permasalahan 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 Pengujian heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan 

grafik scatterplot, yaitu variabel dependen pada sumbu X adalah ZPRED dan 

variabel independen pada sumbu Y adalah residualnya SRESID. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagi berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka meindikasikan telah terjadi pelanggaran heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.2 

Pengujian Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 

               

     

 Berdasarkan gambar scatterplot diatas dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat permasalahan heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas 

pada gambar tersebut dan titik-titik menyebar secara acak baik diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y.  
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4.2.2 Koefisien Determinasi Berganda (R2) 

Tabel 4.5 

Korelasi dan Koefisien determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

 1 .427a .182 .133 5.082 1.123 

a. Predictors: (Constant), ROA, CR, DPR, DER  

b. Dependent Variable: PER    

   

  Dari hasil pengolahan model regresi berganda dapat diketahui nilai 

koefisien determinasi (Adjusted R2) = 0.133. Artinya bahwa seluruh variabel 

independen (likuiditas, leverage, dividend payout ratio, dan profitabilitas) hanya 

mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu price earning ratio 

adalah sebesar 13.3%, sedangkan sisanya 86.7% (100%-13.3%) dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain diluar dari model. Seperti tingkat penjualan perusahaan, size 

perusahaan, mapun ROE adalah merupakan contoh beberapa faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi price earning ratio. 

 Menurut Jones (2000), perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh 

biasanya mengalami pertumbuhan yang tinggi pula dalam tingkat penjualan. 

Karena perusahaan yang sedang dalam keadaan tumbuh biasanya memfokuskan 

pada pendapatan saat ini (revenue) yang tinggi. Revenue yang tinggi 
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mempengaruhi harga saham, sehingga nila PER semakin tinggi. Selain itu size 

perusahaan juga turut mempengaruhi terhadap nilai PER. Semakin besar size 

perusahaan akan menyebabkan nilai PER semakin tinggi, namun tidak tertutup 

kemungkinan nilai PER juga akan turun, tergantung pandangan pemodal terhadap 

perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan yang sudah berada pada tahap maturity 

memiliki size yang cukup besar, seperti yang dibahas dalam jurnal (Mpaata dan 

Sartono, 1997). Salah satu pengukur size perusahaan adalah total asset. Myers dan 

Maljuf, 1984, seperti yang disebutkan kembali oleh Mpaata dan Sartono, (1997, 

hal 4) menyatakan bahwa para manager peduli pada nilai aset yang tinggi sebagai 

pedoman untuk melihat nilai intrinsik perusahaan. Semakin besar total asset akan 

berpengaruh positif terhadap nilai PER. Namun, untuk para pemodal yang kurang 

menyukai resiko akan meningkatkan required rate of return-nya terhadap saham-

saham yang banyak berinvestasi dengan resiko yang tinggi, sehingga nilai PER 

perusahaan akan rendah. Dan menurut Munir (1997) dalam Evi Emtiqiani (2007) 

bahwa semakin tinggi return on equity (ROE) maka semakin tinggi pula nilai 

PER. ROE merupakan proksi dari keuntungan yang diharapkan pada masa yang 

akan datang dari investasi modal sendiri. Rasio ini didapat dari membandingkan 

antara laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, dan mengukur keuntungan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Apabila faktor-faktor lain tidak berubah, 

maka semakin tinggi tingkat keuntungan akan meningkatkan PER. 

 Standard error of the estimate (SEE) sebesar 5.082. Semakin kecil nilai 

SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen. 
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 Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, nilai adjusted R square pada 

penelitian ini lebih besar. Hal ini disebabkan oleh data time series yang digunakan 

dalam penelitian ini lebih panjang 1 tahun. Dan juga SEE yang lebih kecil dari 

penelitian sebelumnya sehingga membuat model regresi yang digunakan jauh 

terlihat lebih akurat. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini mengambil 

sample data perusahaan khusus yang bergerak dalam bidang industri dan khusus 

yang membagikan deviden pada setiap tahun penelitian. Sehingga diperoleh data 

yang lebih akurat antara variabel independen dengan variabel dependen.  

4.2.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

 Digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

 Dasar pengambilan keputusan : 

Ho: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel   
independen dengan variable dependen. 

Ha:   Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel independen 
dengan variabel dependen. 

Pengujian: 

1. Ho diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel 

2. Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel  
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Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Parsial  

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 12.614 1.782   7.079 .000    

CR -.181 .371 -.060 -.486 .628 .803 1.245

DER -.316 .823 -.048 -.384 .702 .794 1.259

DPR 5.331 1.875 .339 2.843 .006 .858 1.166

1 

ROA -21.930 6.771 -.403 -3.239 .002 .787 1.271

a. Dependent Variable: PER          

Ket: t tabel = n-k-1 (72-4-1) signifikansi 0.025 

Pengujian Hipotesis : 

Hipotesis 1 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap price earning ratio 

Ha1 : Terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap price earning ratio 

 Dari hasil uji t diketahui bahwa p-value 0.628 lebih besar dari 0.025 (-t 

hitung sebesar -0.486 lebih besar dari –t table sebesar -1.996) maka Ho1 diterima 

yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara likuiditas terhadap 

price earning ratio. 
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 Sehingga berdasarkan hasil uji t pada likuiditas yang dalam hal ini 

menggunakan proksi current ratio, para investor tidak menjadikan rasio-rasio 

yang menunjukkan kinerja perusahaan seperti current ratio sebagai acuan utama 

dalam pemilihan untuk berinvestasi, para investor lebih memilih perusahaan-

perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi guna berinvestasi jangka pendek. 

Karena bagi mereka rasio-rasio kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang wajib 

bagi perusahaan yang ingin dikategorikan sebagi perusahaan yang sehat, setelah 

itu baru yang paling penting dan yang paling utama menjadi tujuan untuk 

berinvestasi adalah perusahaan mana yang memiliki tingkat laba yang tinggi 

sehingga return yang diperoleh investor akan lebih menguntungkan. 

 

Hipotesis 2 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh antara leverage terhadap price earning ratio 

Ha2 : Terdapat pengaruh antara leverage terhadap price earning ratio 

 Dari hasil uji t diketahui bahwa p-value 0.702 lebih besar dari 0.025 (-t 

hitung sebesar -0.384 lebih besar dari –t table sebesar -1.996) maka Ho2 diterima 

yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara leverage terhadap 

price earning ratio. Sama halnya seperti likuiditas, bagi investor leverage yang 

sehat merupakan sesuatu yang wajib bagi perusahaan yang ingin dikategorikan 

sebagi perusahaan yang sehat, setelah itu baru yang paling penting dan yang 

paling utama menjadi tujuan untuk berinvestasi adalah perusahaan mana yang 

memiliki tingkat laba yang tinggi sehingga return yang diperoleh investor akan 

lebih menguntungkan. 
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Hipotesis 3 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh antara dividend payout ratio terhadap price   

earning ratio 

Ha3 : Terdapat pengaruh antara dividend payout ratio terhadap price earning 

ratio 

 Dari hasil uji t diketahui bahwa p-value 0.006 lebih kecil dari 0.025 (t 

hitung sebesar 2.843 lebih besar dari t tabel sebesar 1.996) maka Ho3 ditolak yang 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara dividend payout ratio terhadap 

price earning ratio. 

Hipotesis 4 

Ho4 : Tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap price earning ratio 

Ha4 : Terdapat pengaruh antara leverage profitabilitas price earning ratio 

 Dari hasil uji t diketahui bahwa p-value 0.002 lebih kecil dari 0.025 (-t 

hitung sebesar -3.239 lebih kecil dari -t tabel sebesar -1.996) maka Ho4 ditolak 

yang berarti terdapat pengaruh negative yang signifikan antara profitabilitas 

terhadap price earning ratio. Hasil tersebut disebabkan karena kenaikan income 

before tax pada return on asset menyebabkan earning per share pada price 

earning ratio juga mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi hal tersebut tidak 

diikuti dengan meningkatnya harga saham. Para investor lebih terpengaruh issue-

issue negative, sentimen, kebijakan pemerintah, segmentasi, dan internal 

perusahaan tempat dia akan berinvestasi, sehingga cenderung lebih hati-hati 

dalam menentukan harga saham. Sehingga menyebabkan penurunan pada hasil 

rasio  price earning ratio.  
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4.2.4 Koefisien Regresi secara bersama-sama (uji F) 

 Digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. 

Ho5: Secara bersama-sama tidak ada pengaruh signifikan antara variabel-variabel   

independen dengan variabel dependen. 

Ha5: Secara bersama-sama ada pengaruh signifikan antara variabel-variabel 

independen  dengan variabel dependen. 

 Dasar pengambilan keputusan:  

1. Signifikan F hitung < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti 

semua variabel independen secara bersama-sama terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Signifikan F hitung > 0.05 maka Ho gagal ditolak dan Ha gagal 

diterima. Ini berarti semua variabel independen secara bersama-sama 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 Kriteria pengujian: 

1. Ho diterima bila F hitung < F tabel 

2. Ho ditolak bila F hitung > F tabel 
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Tabel 4.7 

Pengujian secara bersama-sama 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 385.247 4 96.312 3.729 .008a

Residual 1730.325 67 25.826    

1 

Total 2115.572 71      

a. Predictors: (Constant), ROA, CR, DPR, DER    

b. Dependent Variable: PER        

 

 Dari hasil pengujian regresi, diketahui bahwa p-value sebesar 0.008 yang 

lebih kecil dari 0.05 (Fhitung sebesar 3.729 lebih besar dari Ftabel sebesar 2.509) 

sehingga Ho5 ditolak yang berarti secara bersama-sama terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen (likuiditas, leverage, dividend payout ratio, 

dan profitabilitas) terhadap variabel dependen price earning ratio.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

IV, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Likuiditas (current ratio) tidak memiliki pengaruh terhadap price earning 

ratio.  

2. Leverage (debt to equity ratio) tidak memiliki pengaruh terhadap price 

earning ratio.  

3. Dividend payout ratio memiliki pengaruh terhadap price earning ratio. 

4. Profitabilitas (return on asset) memiliki pengaruh terhadap price earning 

ratio. 

5. Likuiditas, leverage, dividend payout ratio, dan profitabilitas secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap price earning ratio sebesar 

13.3%. Selebihnya 86.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 

model. 

 

5.2 IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara 

likuiditas, leverage, dividend payout ratio, dan juga profitabilitas terhadap price 

earning ratio pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 
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tahun 2003-2006. Sampel penelitian ini adalah perusahaan industri yang 

membagikan deviden pada kurun waktu tersebut. Sehingga dari total populasi 143 

perusahaan insustri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya 18 perusahaan 

yang mampu memenuhi kriteria sampel penelitian. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, likuiditas dan leverage 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat price earning ratio 

perusahaan. Pada profitabilitas terdapat pengaruh negative yang signifikan 

terhadap price earning ratio, sedangkan dividend payout ratio memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap price earning ratio. Hal ini mengartikan bahwa angka-

angka yang menunjukkan laba masih lebih berpengaruh terhadap ketertarikan 

investor dalam membeli saham perusahaan dibandingkan dengan kemampuan 

untuk mempertahankan kelangsungan kegiatannya.  

 Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, yaitu penelitian 

Noer Sasongko dan Nila Wulandari (2006) yang menyatakan bahwa ROA tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga kenaikan ROA yang berasal dari 

income before tax menyebabkan kenaikan earning per share pada rasio price 

earning ratio, tetapi tidak berpengaruh terhadap harga saham yang cenderung 

disebabkan oleh issue, sentimen, kebijakan pemerintah, segmentasi, maupun 

internal perusahaan tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan ROA berpengaruh 

negatif terhadap PER. 

 Dan juga penelitian Evi Emtiqiani (2007) yang menyatakan bahwa 

likuiditas, leverage, dividend payout ratio, dan juga profitabilitas secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio. Walaupun jika diuji 
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secara parsial hanya dividend payout ratio yang memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap price earning ratio.  

 Dalam memutuskan untuk berinvestasi, para investor tidak hanya melihat 

faktor fundamental perusahaan saja, tetapi juga memperhatikan analisis teknikal. 

Selain itu tidak sedikit juga pergerakan harga saham banyak ditentukan oleh 

faktor psikologis seperti spekulasi dan sentimen pasar. Ketidakstabilan emosi para 

pemodal menyebabkan terjadinya tekanan pada pasar (tekanan jual maupun 

tekanan beli), sehingga harga saham dapat berubah naik maupun Turín secara 

tajam. 

 

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan antara lain : 

1. Dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 4 tahun yaitu tahun 2003, 

2004, 2005, dan 2006. 

2. Jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini hanya sebanyak 18 

perusahaan industri. 

3. Sampel yang diteliti masih sangat sedikit untuk perusahaan industri karena 

hanya perusahaan yang membagikan deviden pada tahun penelitian. 
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5.4 SARAN 

 Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, terdapat beberapa saran yang 

mungkin dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yang antara lain adalah : 

1. Jika investor lebih tertarik untuk melakukan investasi jangka pendek, 

investor dapat lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang ditunjukkan oleh rasio-rasio probabilitas. 

2. Sebaliknya, jika investor lebih tertarik unutk melakukan investasi jangka 

panjang, maka investor dapat lebih memperhatikan kemampuan going 

concern (bertahan hidup) perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio-rasio 

likuiditas. 

3. Untuk lebih meyakinkan apakah hubungan variabel-variabel independen 

dengan variabel dependen memiliki pengaruh atau tidak, sebaiknya dicoba 

untuk setiap variabel-variabel independen tersebut menggunakan Proksi 

yang lain seperti quick ratio untuk likuiditas dan debt to total asset ratio 

untuk leverage.  

4. Sebaiknya data yang digunakan untuk penelitian selanjutnya ditambahkan 

baik itu jumlah perusahaannya maupun panjang tahun penelitiannya. Dan 

dapat dicoba bagi perusahaan lain seperti perusahaan yang bergerak dalam 

sektor perdagangan, jasa, investasi, keuangan, maupun pertanian. 
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LAMPIRAN 1 
 

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN INDUSTRI 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2003-2006) 

 
 

No  Nama Perusahaan Jenis Industri 

1. PT. Delta Djakarta Tbk. Industri barang konsumsi 

2. PT. Ekadharma-International Tbk. Industri dasar dan kimia 

3. PT. Gudang Garam Tbk. Industri barang konsumsi 

4. PT. H.M. Sampoerna Tbk. Industri barang konsumsi 

5. PT. Kimia Farma Tbk. Industri barang konsumsi 

6. PT. Lion Mesh P. Tbk. Industri dasar dan kimia 

7. PT. Mandom Indonesia Tbk. Industri barang konsumsi 

8. PT. Mayora Indah Tbk. Industri barang konsumsi 

9. PT. Merck Tbk. Industri barang konsumsi 

10. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Industri barang konsumsi 

11. PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Industri dasar dan kimia 

12. PT. Surya-Toto Indonesia Tbk. Industri dasar dan kimia 

13. PT. Trias Ventosa Tbk. Industri dasar dan kimia 

14. PT. Kageo Igar Jaya Tbk. Industri dasar dan kimia 

15. PT. Indorama Syntetics Tbk. aneka industri 

16. PT. Pan Brothers Tex Tbk. aneka industri 

17. PT. Selamat Sempurna Tbk. aneka industri 

18. PT. Tempo Scan Pacific Tbk. Industri barang konsumsi 
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LAMPIRAN 2 

DATA CURRENT RATIO  

 

Current Asset 
No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006

1 PT. Delta Djakarta Tbk. 5.07 4.14 3.69 3.80

2 PT. Ekadharma-International Tbk. 4.20 5.30 3.20 3.91
3 PT. Gudang Garam Tbk. 1.97 1.68 1.73 1.89
4 PT. H.M. Sampoerna Tbk. 4.07 2.10 1.71 1.68
5 PT. Kimia Farma Tbk. 1.52 2.03 2.25 2.12
6 PT. Lion Mesh P. Tbk. 1.61 1.63 1.76 1.81
7 PT. Mandom Indonesia Tbk. 5.85 4.29 4.42 8.78
8 PT. Mayora Indah Tbk. 9.82 0.51 3.54 3.91
9 PT. Merck Tbk. 3.46 3.09 4.72 5.42

10 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 1.15 0.98 0.68 0.52

11 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 2.04 1.48 1.65 1.75

12 PT. Surya-Toto Indonesia Tbk. 0.93 1.30 1.21 1.27
13 PT. Trias Ventosa Tbk. 1.02 1.27 1.20 1.06
14 PT. Kageo Igar Jaya Tbk. 2.66 2.35 3.35 3.25
15 PT. Indorama Syntetics Tbk. 1.12 1.31 1.43 1.31
16 PT. Pan Brothers Tex Tbk. 2.59 2.42 1.22 1.04
17 PT. Selamat Sempurna Tbk. 4.10 1.83 1.96 0.20
18 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 0.47 0.46 0.38 0.44
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LAMPIRAN 3 

DATA DEBT TO EQUITY RATIO 

 

Debt To Equity Ratio 
No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 

1 PT. Delta Djakarta Tbk. 0.22 0.29 0.32 0.31 

2 PT. Ekadharma-International Tbk. 0.22 0.18 0.37 0.29 
3 PT. Gudang Garam Tbk. 0.58 0.69 0.69 0.65 
4 PT. H.M. Sampoerna Tbk. 0.73 1.31 1.55 1.21 
5 PT. Kimia Farma Tbk. 0.81 0.44 0.39 0.45 
6 PT. Lion Mesh P. Tbk. 1.69 1.45 0.99 0.86 
7 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.13 0.19 0.19 0.11 
8 PT. Mayora Indah Tbk. 0.56 0.46 0.61 0.58 
9 PT. Merck Tbk. 0.26 0.30 0.21 0.20 

10 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 0.80 1.11 1.52 2.08 

11 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 0.14 0.60 0.67 0.72 

12 PT. Surya-Toto Indonesia Tbk. 3.29 3.88 2.93 2.24 
13 PT. Trias Ventosa Tbk. 0.78 1.00 1.20 1.07 
14 PT. Kageo Igar Jaya Tbk. 0.54 0.60 0.42 0.44 
15 PT. Indorama Syntetics Tbk. 1.33 1.25 1.38 1.31 
16 PT. Pan Brothers Tex Tbk. 0.52 0.57 2.56 3.73 
17 PT. Selamat Sempurna Tbk. 0.59 0.71 0.61 0.53 
18 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 0.19 0.20 0.26 0.23 
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LAMPIRAN 4 

DATA DIVIDEND PAYOUT RATIO 

 

Dividend Payout Ratio 
No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006

1 PT. Delta Djakarta Tbk. 0.15 0.14 0.20 0.48

2 PT. Ekadharma-International Tbk. 0.10 0.50 0.54 0.29
3 PT. Gudang Garam Tbk. 0.31 0.54 0.51 0.48
4 PT. H.M. Sampoerna Tbk. 1.97 0.99 1.45 0.12
5 PT. Kimia Farma Tbk. 0.40 0.30 0.30 0.30
6 PT. Lion Mesh P. Tbk. 0.14 0.07 0.09 0.11
7 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.41 0.38 0.37 0.45
8 PT. Mayora Indah Tbk. 0.23 0.23 0.42 0.29
9 PT. Merck Tbk. 0.62 1.10 0.54 0.52

10 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 0.78 0.23 1.67 0.76

11 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 0.14 0.21 0.30 0.39

12 PT. Surya-Toto Indonesia Tbk. 0.31 0.38 0.24 0.25
13 PT. Trias Ventosa Tbk. 0.17 0.48 0.51 0.54
14 PT. Kageo Igar Jaya Tbk. 0.33 0.20 0.23 0.32
15 PT. Indorama Syntetics Tbk. 0.26 0.26 0.48 0.51
16 PT. Pan Brothers Tex Tbk. 0.33 0.31 0.09 0.05
17 PT. Selamat Sempurna Tbk. 0.95 0.45 0.86 0.33
18 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 0.56 0.55 0.45 0.04
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LAMPIRAN 5 

DATA RETURN ON ASSET 

 

Return On Asset 
No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006

1 PT. Delta Djakarta Tbk. 0.14 0.13 0.15 0.11

2 PT. Ekadharma-International Tbk. 0.09 0.10 0.09 0.11
3 PT. Gudang Garam Tbk. 0.15 0.12 0.12 0.07
4 PT. H.M. Sampoerna Tbk. 0.22 0.26 0.31 0.42
5 PT. Kimia Farma Tbk. 0.06 0.11 0.07 0.05
6 PT. Lion Mesh P. Tbk. 0.08 0.19 0.15 0.10
7 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.23 0.25 0.25 0.21
8 PT. Mayora Indah Tbk. 0.10 0.10 0.05 0.09
9 PT. Merck Tbk. 0.36 0.41 0.38 0.44

10 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 0.27 0.23 0.22 0.18

11 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 0.10 0.12 0.10 0.07

12 PT. Surya-Toto Indonesia Tbk. 0.09 0.06 0.11 0.13
13 PT. Trias Ventosa Tbk. 0.08 0.02 0.01 0.01
14 PT. Kageo Igar Jaya Tbk. 0.15 0.16 0.09 0.05
15 PT. Indorama Syntetics Tbk. 0.01 0.01 0.01 0.00
16 PT. Pan Brothers Tex Tbk. 0.07 0.09 0.04 0.03
17 PT. Selamat Sempurna Tbk. 0.13 0.15 0.15 0.15
18 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 0.22 0.20 0.17 0.15
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LAMPIRAN 6 

DATA PRICE EARNING RATIO 

 

Price Earning Ratio 
No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006

1 PT. Delta Djakarta Tbk. 3.65 6.00 10.22 8.43

2 PT. Ekadharma-International Tbk. 9.78 12.25 14.66 15.52
3 PT. Gudang Garam Tbk. 14.23 14.56 11.86 19.47
4 PT. H.M. Sampoerna Tbk. 14.31 14.63 16.37 12.04
5 PT. Kimia Farma Tbk. 27.17 14.64 15.24 20.83
6 PT. Lion Mesh P. Tbk. 3.09 2.66 4.44 6.12
7 PT. Mandom Indonesia Tbk. 5.87 7.56 6.89 12.56
8 PT. Mayora Indah Tbk. 7.99 10.81 13.75 13.27
9 PT. Merck Tbk. 7.09 8.92 9.43 10.35

10 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 7.47 10.38 12.11 15.75

11 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 4.08 5.51 5.77 11.66

12 PT. Surya-Toto Indonesia Tbk. 7.27 11.49 4.73 4.10
13 PT. Trias Ventosa Tbk. 4.63 19.87 25.64 15.69
14 PT. Kageo Igar Jaya Tbk. 8.80 4.26 8.00 10.01
15 PT. Indorama Syntetics Tbk. 8.40 8.89 15.07 17.38
16 PT. Pan Brothers Tex Tbk. 25.39 18.18 16.22 17.36
17 PT. Selamat Sempurna Tbk. 7.18 6.56 6.59 6.87
18 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 8.23 10.54 8.57 14.86
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LAMPIRAN 7 

DATA REGRESSION 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .427a .182 .133 5.082 1.123 

a. Predictors: (Constant), ROA, CR, DPR, DER  

b. Dependent Variable: PER   
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 385.247 4 96.312 3.729 .008a

Residual 1730.325 67 25.826   
1 

Total 2115.572 71    

a. Predictors: (Constant), ROA, CR, DPR, DER   

b. Dependent Variable: PER     
 

Coefficient Correlationsa 

Model ROA CR DPR DER 

ROA 1.000 -.150 -.376 .182 

CR -.150 1.000 .050 .383 

DPR -.376 .050 1.000 -.047 

Correlations 

DER .182 .383 -.047 1.000 

ROA 45.842 -.377 -4.774 1.016 

CR -.377 .138 .035 .117 

DPR -4.774 .035 3.515 -.073 

1 

Covariances 

DER 1.016 .117 -.073 .678 

a. Dependent Variable: PER    
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CURRICULUM VITAE 

 

Name     : Erlangga Eka Nugraha Putra 

Place & Date of Birth   : Jakarta, Desember 3rd 1987 

Religion    : Moslem 

Nationality    : Indonesian 

Weight/Height    : 85 Kg / 178 Cm 

Blood type    : B+ 

Address    : Komp. BDN Blok B 6 No. 9 

       Rangkapan Jaya Baru 

       Pancoranmas, Depok 16434  

Contact Number   : 0856-1000-901 and (021) 98386050 (Mobile) 

       (021) 77883005 (Home) 

E-mail     : erlanggaenp@yahoo.com  

GPA     : 3.04 (4.00 scale) 

 
 

 EDUCATION 
 

FORMAL 

1. GRADUATED FROM STIE INDONESIA BANKING SCHOOL  (2009)  

2. GRADUATED FROM SENIOR HIGH  SCHOOL. SMU NEGERI 3 DEPOK (2005) 

3. GRADUATED FROM JUNIOR HIGH SCHOOL  SLTPN 2 DEPOK (2002) 

4. GRADUATED FROM ELEMENTARY  SCHOOL. SD NEGERI ANYELIR 1 (1999) 

 

NON-FORMAL 

1. INTENSIFIKASI KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QURAN (1999) 

2. GRADUATED FROM LBPP LIA DEPOK For BASIC LEVELS (2004) 

3. GRADUATED FROM LBPP LIA DEPOK For INTERMEDIATE LEVELS (2007) 

4. COMPUTER SKILL: MS Office (2005) 

5. ISLAMIC ECONOMIC STUDY CLUB (2006-2007) 

 

COMPUTER SKILLS 

1.  MS Office, Photoscape, Coral draw 
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TRAINING (CERTIFICATE) 

1. MASA ORIENTASI SISWA SLTPN 2 DEPOK (1999) 

2. GRADUATED FROM THE BRITISH INSTITUTE For GE LEVEL 3 (2005) 

3. GRADUATED FROM THE BRITISH INSTITUTE For GE LEVEL 4 (2006) 

4. GRADUATED FROM THE BRITISH INSTITUTE For CONVERSATION and WRITING (2006)  

5. GRADUATED FROM THE BRITISH INSTITUTE For ORAL PRESENTATION and BUSINESS 

CORRESPONDENCE (2007) 

6. GRADUATED FROM THE BRITISH INSTITUTE For IELTS Preparation (2008) 

7. PROGRAM ORIENTASI MAHASISWA IBS (2005) 

8. SEMINAR ON BANKING INDUSTRI (2006) 

9. SERVICE EXCELLENCE (2006) 

10. ESQ Leadership Training (2007) 

11. BJ’S ARUNG JERAM For WHITEWATER RAFTING (2007) 

12. FIRSTASIA Consultants For CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE (2007) 

13. MASTERMIND Consulting For THE SUPER ACTIVIST TRAINING (2007)  

14. PROGRAM MAGANG BANK BRI Unit Bangsri, Brebes, Jawa Tengah (2006) 

15. PROGRAM MAGANG BANK JABAR BANTEN Kota Depok (2008) 

 

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

Ketua Seksi Pendahuluan Bela Negara OSIS SLTPN 2 Depok  (1999 – 2000) 

Wakil Ketua Majelis Perwakilan Kelas  (MPK) SLTPN 2 Depok (2000 – 2001) 

Panitia HUT RI Komp. BDN      (2003 – 2005) 

Panitia Pertemuan Karang Taruna Tingkat Propinsi se-Jawa Barat (2005)  

Kord. Humas Organisasi Kepemudaan Karang Taruna  PERKOMB (2005 – 2006) 

Kord. Remaja RT 05 Komp. BDN     (2006 – 2009) 

Panitia 9 Pembentukan ketua RW 09 Komp. BDN   (2006) 

Ketua Umum Organisasi Kepemudaan Karang Taruna  PERKOMB (2006 – 2009) 

Kord. Sie. Keamanan POM-IBS      (2006) 

Kadiv. Penelitian Senat Mahasiswa IBS    (2006 – 2007) 

Panitia IBS-Fun Trip II      (2007) 

Ketua Pelaksana Indonesia Banking Solution 2007   (2007) 

Penanggung- jawab Donor Darah PERKOMB    (2008) 

Sie. Pendanaan HUT Deklarasi Depok Tiger Club (DETIC) ke-3 (2008) 

Team Penjemputan HUT Deklarasi Depok Tiger Club (DETIC) ke-3 (2008) 

Ketua Pelaksana PERKOMB CUP I     (2009) 
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